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întti, est« vorba de neso- 
de către aceste unități a ce-

vor 
de

înaltele Părți Contractante sa 
vor informa și consulta reciproc în 
toate problemele importante care 
privesc interesele lor.

două exemplare 
în limba română 
ambele exempla- 
valabilitate.

vor 
pen- 
pri-

vi-
cu

23 August 
însemnate 
activitatea 
in cele 7

înaltele Părți Contractante vor 
sprijini dezvoltarea colaborării în 
domeniile culturii, artei, științei,

înaltele Părți Contractante de
clară că obligațiile lor prevăzute 
în tratatele internaționale în 
goare nu sînt în contradicție 
prevederile prezentului Tratat

și pentru întărirea unității lor, 
interesul socialismului și păcii.

pentru adînclrea anali- 
sens, la două fabrici da 
: „Flacăra Roșie" șl 

din București. Cotate 
mult ca întreprinderi

După cum s-a anunțat, in ziua de 16 august 1968. cu prilejul vizitei făcute în Republica Socialistă Ceho
slovacă de către delegația de partid și de stat română condusă de secretarul general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă. Publicăm mai jos textul Tratatului.

producția 
a fost 
în proporție da 
la aută, pro- 

marfă vîn-

înaltele Părți Contractante 
depune eforturi în continuare 
tru dezvoltarea relațiilor de 
etenie între toate statele socialisto 

in

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat
al Revublicil Socialiste România

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Rațiunea oricărei activități econo
mice este ca ea să corespundă unor 
cerințe concrete ale societății și, în 
același timp, să asigure creșterea 
avuției naționale, a venitului na
țional. Din acest considerent, nici o 
întreprindere nu se poate hazarda 
să investească resursele materiale 
și b'Șnești de care dispune în fabri
carea de produse a căror valoare 
de întrebuințare, pentru societate, 
rămîne intr-un stadiu de ipoteză, 
de realizare „cu aproximație". Ha
zardul în cheltuirea fondurilor fi
nanciare și materiale îi repugnă co
lectivității în ansamblul ei. De a- 
ceea, tratarea utilității finale a pro
ducției realizate într-o întreprindere 
oarecare prin prisma oportunității și 
certitudinii desfacerii, în momentul 
fabricației, a fost dintotdeauna și este 
o condiție sine qua non a oricărei 
activități productive.

Constituie un fapt în esență po
zitiv și merită evidențiat avîntul 
cu care muncesc numeroase colec
tive de întreprinderi pentru a rea
liza, în plus față de plan, însemnate 
cantități de produse, contribuind 
astfel la înfăptuirea sarcinii trasate 
de partid cu privire la creșterea su
plimentară a producției industriale 
în acest an.

Ce se Întâmplă însă atunci cînd 
nu tot ceea ce se produce ia dru
mul circuitului productiv sau des
facerii 7

în acest cax, dintr-un îndoit unghi 
de vedere, se produc pierderi, uneori 
destul de mari — ne spunea tov; Paul 
Waldmann, director adjunct în cen
trala Băncii Naționale. Pe de o parte 
întreprinderea plătește dobînzi pena
lizatoare ce încarcă nejustificat pre
țul de cost și diminuează volumul 
beneficiilor realizate, iar pe de altă 
parte economia națională nu încasea
ză cota cuvenită de acumulări bă
nești pentru munca vie și munca 
trecută înmagazinate în aceste 
mărfuri. în industria bunurilor de 
larg consum sînt numeroase exemple 
care relevă preocuparea simultană a 
întreprinderilor atît pentru realizarea 
unor importante sporuri de produc
ție peste plan, cit și pentru asigu
rarea unei valorificări imediate șl 
la un nivel de eficiență scontat a 
întregii mărfi fabricate. Mă gîndesc, 
de pildă, la consecvența cu care la 
fabrica de pielărie și încălțăminte 
„Clujeana" și uzina textilă „30 De- 
cembrie“-Arad se urmărește realiza
rea indicatorului producție-marfă 
vîndută șl încasată la nivelul pro- 
ducției-marfă. Adică, tot ceea ce se 
produce să aibă asigurată desfacerea.

Cum s-a acționat 7 Să luăm cazul 
fabricii „Clujeana". încă din anul 
trecut, în această întreprindere s-a 
înregistrat un reviriment în întrea
ga activitate financiară, marcat, 
printre altele, de dispariția stocuri
lor supranormative de produse fi
nite generatoare de împrumuturi 
restante. S-a ajuns aici, în primul 
rind, pentru că s-au asigurat prin 
metode matematice — programarea 
liniară — programe optime de lu
cru și planuri de cooperare între 
secții bine corelate. în acest fel s-a 
îmbunătățit ritmicitatea în produc
ție. O dată realizat acest deziderat 
al unei bune activități, nu a fost 
greu ca prin introducerea unor gra
fice zilnice de urmărire a livrărilor 
să se asigure o desfacere ritmică a 
întregii producții. Orice dereglare 
intervenită în livrări a putut astfel 
să fie ușor depistată și înlăturată.

Exemple de acest fel sînt desigur 
numeroase. Am spune că asigurarea 
desfacerii pentru întreaga producție 
fabricată este o caracteristică a ac
tivității majorității întreprinderilor 
din sectorul bunurilor de larg con
sum. Sa ridică totuși o întrebare s

din această perspectivă, a unei acti
vități pozitive în ansamblu, cum se 
explică existența încă a unor excep
ții, a unor întreprinderi ce îșl supra
încarcă 
duse 7

Mai 
cotirea_ __ T______ ____
rințelor concrete ale pieței. în condi
țiile actuale, cînd se impune o mare 
receptivitate la solicitările pieței, u- 
nele întreprinderi, Ignorînd această 
cerință, fabrică anumite produse la 
întâmplare, pentru un beneficiar care 
va fi căutat ulterior șl care, de multe 
ori, nu • găsit. Intervin apoi o 
serie de abateri de la disciplina 
contractuală : nerespectarea calității, 
a modelului, nelivrarea la termen — 
toate acestea constituind argumente, 
justificate, de refuzare de către or
ganele comerciale * unora dintre 
mărfurile fabricate.

Ne oprim, 
zei în acest 
încălțăminte 
„Pionierul" 
pînă nu de 
bune, care îșl realizau sistematic toți 
indicatorii de plan, cele două unități 
au intrat, începînd cu acest an, în- 
tr-un impas în privința desfacerii 
unei părți din_ producția fabricată. 
La „Flacăra 
au crescut 
peste normativ 
atingîndu-se la 
cifra de 80 000

Roșie", din februarie 
lună de lună stocurile 

Ia produsele finite, 
jumătatea lunii Iulie 
perechi încălțăminte

Viorel SALAGEAN

Constructorii care 
lucrează pe șantierul 
Combinatului chimic 
din Rîmnicu-Vîlcea șl 
pe cel al Uzinei de 
produse sodice Govora 
au realizat, de la în
ceputul anului, aproa
pe 75 la sută din vo
lumul de lucrări pre
văzute pe întregul an. 
Ei au un avans 
Circa 45 de zile față 
de planul la zi. 
cele două obiective 
date în folosință în 
cursul acestui an — 11-

de

La

nia 
diu 
tate 
an la uzina din Govo
ra și o fabrică de pro
duse cloro-sodice la 
Combinatul chimic 
Rîmnlcu-Vîlcea — vor 
adăuga pînă la finele 
anului încă trei fa
brici : alcooli oxo, po- 
llclorură de vinii șl In
secticide. Fabrica de 
alcooli oxo (etil hexa- 
nol, butanol și lzobu- 
tanol), se află în faza

de carbonat de so- 
brut cu o capaci- 
de 375 000 tone pe

de montaj, urmînd să 
intre în funcțiune în 
acest trimestru.

Paralel cu reduce
rea termenelor de exe
cuție, constructorii 
șantierului Govora au 
înscris în bilanțul rea
lizărilor de pînă acum 
economii suplimentare 
la prețul de deviz în 
sumă de 1 400 000 lei. 
în fotografie : Vedere 
a fabricii de produse 
clorosodice de la Com
binatul chimic Rîmni- 
cu-Vîlcea.

Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă,

hotărîte să dezvolte și să adîn- 
cească continuu relațiile de priete
nie frățească și colaborarea multi
laterală dintre cele două state,

profund convinse că dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă corespunde 
intereselor vitale ale popoarelor 
celor două state și întregii comu
nități socialiste,

hotărîte să întărească unitatea și 
solidaritatea internaționalistă a tu
turor țărilor comunității socialiste, 
care se întemeiază pe comunitatea 
orînduirii sociale, pe unitatea sco
purilor și aspirațiilor fundamenta
le, pe sprijinul reciproc în lupta 
împotriva imperialismului,

constatînd că Tratatul de la Var
șovia de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală din 14 mai 1955 
a fost încheiat ca răspuns la ame
nințarea grupării militare N.A.T.O., 
și ferm hotărîte să acționeze în 
conformitate cu Tratatul de Ia Var
șovia pe perioada valabilității aces
tuia,

depunînd eforturi pentru a con
solida pacea și securitatea în Eu
ropa și a împiedica agresiunea for
țelor imperialismului, militarismu
lui și revanșismului,

conduse de țelurile și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite,

dînd o înaltă apreciere rolului 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Repu
blica Populară Română și Repu
blica Cehoslovacă din 21 iulie 1948, 
în dezvoltarea relațiilor prietenești 
și a colaborării dintre cele două 
state,

ținînd seama de experiența și 
realizările pe care cele două state 
le-au obținut în construcția socia
lismului, de stadiul actual și posi
bilitățile de dezvoltare a colaboră
rii politice, economice și culturale, 
precum și de schimbările care au 
avut loc în Europa și în lume,

au hotărît să încheie prezentul 
Tratat și în acest scop au convenit 
asupra celor ce urmează :

învățămîntului, sănătății, presei, 
radiodifuziunii și televiziunii, cine
matografiei, educației fizice, tu
rismului, precum și al legăturilor 
multilaterale dintre organizațiile 
obștești.

Inviolabilitatea frontierelor existen
te între statele europene și că, în 
concordanță cu Tratatul de Priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală de la Varșovia din 14 mai 
1955, vor lua toate măsurile nece
sare împotriva uneltirilor și agre
siunii forțelor imperialiste, milita
riste și revanșiste.

înaltele Părți Contractante 
promova consecvent politica 
coexistență pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite și vor 
continua eforturile pentru asigu
rarea păcii și securității, pentru 
soluționarea diferendelor interna
ționale prin mijloace pașnice, pen
tru destinderea încordării interna
ționale, pentru realizarea dezarmă
rii generale și totale, pentru lichi
darea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului și a discrimi
nării rasiale sub toate formele, 
precum și pentru respectarea drep
tului popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta.

înaltele Părți Contractante con
stată că Acordul de Ia Miinclien 
din 29 septembrie 1938 a fost obți
nut prin amenințarea cu războiul, 
precum și prin folosirea forței îm
potriva Cehoslovaciei, că el a con
stituit o parte componentă a com
plotului criminal al guvernului 
Germaniei naziste împotriva păcii 
și o încălcare grosolană a reguli
lor fundamentale ale dreptului in
ternațional contemporan și că din 
această cauză, încă de Ia început, 
a fost nevalabil cu toate consecin
țele care decurg din aceasta.

în cazul unui atac armat din 
partea unui stat sau unui grup de 
state împotriva uneia dintre înal
tele Părți Contractante, cealaltă 
înaltă Parte Contractantă, exerci- 
tîndu-și dreptul inalienabil la auto
apărare individuală sau colectivă, 
conform articolului 51 al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, îi 
va acorda neîntârziat tot ajutorul, 
inclusiv militar, pentru respinge
rea atacului armat.

Despre măsurile pe care le vor 
lua pe baza prezentului articol 
înaltele Părți Contractante vor în- 
cunoștința imediat Consiliul do 
Securitate și vor proceda în con
formitate cu prevederile respective 
ale Cartei Organizației Națiunilor 
Unite.

Ca de obicei, și în a- căți 
cest an colectivele în
treprinderilor întâmpi
nă ziua de 
cu noi și 
succese în 
lor. Astfel, 
luni care s-au încheiat 
din acest an, pe an
samblul industriei Ca
pitalei planul a 
îndeplinit la toți 
catorii. Cîteva 
șînt elocvente în 
sens : 
bală 
zată 
101,2 
ducția 
dută și încasată 101,8 
la sută, productivita
tea muncii 101,8 la 
sută. Aceste depășiri 
ala sarcinilor de plan 
s-au concretizat, între 
altele, în 2 683 televi
zoare, peste 5 000 tone 
oțel aliat, 330 tone ra
diatoare, 509 000 bu-

fost 
indi- 
date 

acest 
glo- 

reali-

tricotaje, 1433 
tone ulei comestibil 
ș.a. Succese însemnate 
s-au marcat și în rea
lizarea Indicatorilor 
financiari. Același bi
lanț pozitiv l-am con
semnat și la planul de 
livrări la export care 
a fost îndeplinit în 
procent de 106,1 la 
sută.

Desfășurată sub 
semnul exigențelor 
formulate la Confe
rința Națională a 
P.C.R., activitatea în
treprinderilor indus
triale din municipiul 
București s-a caracte
rizat în perioada care 
a trecut din acest an 
printr-un înalt dina
mism. Bunăoară, la 
producția globală s-a 
marcat în acest inter
val un spor de 12,6 
la sută față de peri
oada corespunzătoare

a anului trecut, iar la 
productivitatea muncii 
această creștere 
junge la 9,3 la 
Comparativ cu 
trecut un ritm

a- 
sută. 
anul 
înalt 

de creștere, de 25 la
sută, s-a înregistrat și 
la livrările la export, 

în realizarea acestor 
succese, închinate ani
versării eliberării pa
triei, un rol deosebit 
l-au avut aplicarea 
unor măsuri eficiente 
de organizare științifi
că a producției și a 
muncii, printre care : 

fiuxu-
fabricatie, 

trans-

perfecționarea 
rilor de 
raționalizarea 
porturilor interne, îm
bunătățirea programă
rii producției, a apro
vizionării tehnlco-ma- 
teriale și a întreține
rii și reparării utila
jelor.

înaltele Părți Contractante, 
conformitate cu principiile interna
ționalismului socialist, suveranită
ții și independenței, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești, vor 
întări relațiile de prietenie tradi
țională și colaborarea multilatera
lă dintre cele două state.

înaltele Părți Contractante, por
nind de la principiile fundamen* 
tale ale relațiilor dintre statele so
cialiste, vor dezvolta șl adînci co
laborarea economică și tehnico- 
științifică reciproc avantajoasă și 
vor sprijini colaborarea în cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, precum și cu celelalte 
țări socialiste.

înaltele Părți Contractante 
depune eforturi pentru realizarea 
securității și păcii trainice în Eu
ropa, precum și pentru dezvoltarea 
colaborării și a relațiilor între sta
tele europene, pe baza principii
lor suveranității și independenței, 
egalității în drepturi, avantajului 
reciproc și neamestecului în trebu
rile interne.

Părțile Contractante declară că 
una din premisele principale ale 
securității în Europa o constituie

Prezentul Tratat este supus 
tificării și va intra în vigoare la 
data schimbului instrumentelor de 
ratificare, care va avea Ioc Ia 
București, în cel mai scurt timp.

Tratatul se încheie pe o perioadă 
de 20 de ani din ziua intrării în 
vigoare și se va prelungi de fie
care dată cu 5 ani, atât timp cit 
nici una din înaltele Părți Contrac
tante nu-1 va denunța, în scris, cu 
12 luni înainte de expirarea pe
rioadei respective.

întocmit Ia Praga, în ziua de 10 
august 1968, în 
originale, fiecare 
și în limba cehă, 
re avînd aceeași

Pentru Republica 
Socialistă România

Pentru Republica 
Socialistă Cehoslovacă

BUCUREȘTI
Am onoarea să confirm primirea mesajului de felicitări și urări pe 

care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătoririi zilei naționale a 
Republicii Coasta de Fildeș.

Țin să vă exprim mulțumirile mele cele mai sincere, asigurîndu-vă, 
totodată, domnule președinte, de înalta mea considerațiune.

FELIX IIOUPHOUET BOIGNY 
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

ÎN PLUS 
A UNU!
călătorie

DISCIPLINA STRĂZII

•' „PUTEREA- — filele „Verii fierbinfi 1944".
Demostene BOTEZ

(Continuare în pag. a Il-a)

din cuprins

MARTI, 20 AUGUST, apare

0 „PROMENADA PRIN BUCUREȘTIUL SUR
PRIZELOR" — Cu telefericul deasupra ma
gistralei albastre; aterizare pe pistele 
portului aerian de mare trafic ; o ploscă 
de „rubiniu” la Hanul lui Manuc sau o ca
fea cu „Craii de Curtea-Veche"?; pre
mieră la „urbanismul subteran”.

0 „ATENȚIUNE, LA ORIZONT — ENIGMA
TICE OBIECTE ZBURĂTOARE" — Mesa
geri cosmici vizitează Pămîntul ? Ce sînt și 
de unde vin OZN-urile ; ființe inteligente 
încearcă să intre în legătură cu noi ?

o „TINERETUL LUMI! — O NECUNOSCU: 
TA ?" — investigație în retortele formării 
„idealului de viață" al tinerei generații. 
La ce visează tineretul ? Ideal și profesie; 
nevoia de filozofare ; pedagogia modelu
lui.

• „...Șl A SORBIT DE TREI ORI DIN APA
VIE-ȚII I" - „Elixirul” din basme există în 
realitate î; sticle de „Căciulata" pentru 
Napoleon al lll-lea; brevetul descoperiri
lor farmaceutice ale Terrei; dozaje de fi-

nețea miliardimilor de gram; deconectan
tul horafian.
„PARAZITISMUL PE MASA DE DISECȚIE" 
— anchetă socială despre tehnica degra
dantă a înșelătoriei; ce, cum și cît gîn
desc ei ; mediul vinovat altoleranței.
„INAMICUL PUBLIC NR. 3 : ACCIDENTUL 
DE CIRCULAȚIE" — anchetă internațio
nală despre una din cele mai ucigătoare 
maladii ; cînd progresul reanimă primiti
vul din om ; viteza — al 8-lea păcat al 
omenirii ; automobilistul conduce așa 
cum se condjce și In vtață.
„PENTRU MAI MULTI DOLARI 
SAU ALCHIMIA MODERNA 
STRĂVECHI „BUSINESS" — o

într-adevăr de neuitat; cela „trei globuri 
de alamă"; datornicul etern.

• „DRAMATICA ÎNFRUNTARE PE RINGUL 
LUPTEI PENTRU CAUCIUC" — pagini 
reale dintr-un roman fantastic al con
curenței. în regatul lui Firestone plîng nu 
numai arborii...; de la gangsteri moș
eați la ciocniri între state ; odiseea scla
vilor eliberați.

<9 „CUM SE FACE O ECHIPĂ MARE" — din 
„secretele" marilor echipe de fotbal. An
chetă sportivă internațională, cu partici
parea lui Nereo Rocco, Mihail lakușin, 
Lajos Baroti, Rajko Mitici.

— 48 de pagini bogat ilustrate, caricaturi, 
anecdote, umor.

Există oameni care se cred cen
trul pămîntului și socotesc că lor 
totul li se dalorește și nimic nu li 
se poate refuza. E mentalitatea și 
atitudinea pe care-o putea pretinde 
doar Robinson în insula lui în care 
era absolut singur. Dar de îndată ce 
este vorba de doi oameni, nici unul 
dintre ei nu mai poate face chiar 
absolut tot ce vrea căci încalcă a- 
ceeași pretenție a celuilalt. Așa că, 
chiar între acești doi, pentru ca 
traiul să se poată duce în liniște, 
trebuie să intervină o înțelegere, o 
regulă, o disciplină care să limiteze 
drepturile și libertatea fiecăruia la 
ceea ce poate face fără a atinge 
dreptul similar al celuilalt.

Este o demonstrație primată, că 
viața socială cere neapărat o disci
plină, consimțirea la anumite reguli 
de conviețuire, scrise sau numai Ia 
mintea omului. Cu cit viața socială 
s-a dezvoltat și cu cit civilizația 

mai înaintată, disciplina nece- 
acoperă tot mai multe domenii, 
să iau un caz, un exemplu sim- 
poate cel mai simplu : liberta-

tea de a merge pe jos : să mergi 
cum vrei și pe unde vrei. Simplu 
cum este acest caz, el pune astăzi 
o sumedenie de probleme care, pen
tru locuitorul unei metropole, al 
unui mare oraș cu viața trepidantă 
și circulația rapidă și vertiginoasă da 
astăzi, caracteristică vieții moderne, 
sînt de o asemenea importanță prac
tică, psihologică și de educație, in
cit numai de ele mă voi ocupa aci.

O voi face in calitatea mea de pie
ton cu o foarte lungă experiență — 
calitate de pieton de oraș provenit 
din pieton rural (cea mai simplă 
speță), ca și în calitatea mixtă do 
pieton și de conducător de mașină, 
adică, de parte adversă în acest 
meci ce se desfășoară, precum me
ciurile de fotbal ale copiilor, in plină 
stradă.

Eu cred că nimeni nu are voie să 
meargă cum șl pe unde îi trece prin 
cap, nicăieri. Nici în plin Bărăgan, 
fiindcă rupe porumbul sau culcă 
griul. Firește însă că pe un drum
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EISi Sugestii privind

de 
re- 
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ai formațiilor, care 
contribuția 

și pasiune 
maselor.

limba 
Mureș 
„Trandafir

ale economiei

dualitatea culturală

nouă premieră es-

Miorița.

Baba, Nicu Nicu- 
și Constantin Sta-

lucrărilor și, conside- 
pe drept cuvînt definitorii 
conturarea operei lui Ion 
aprobat deschiderea mu-

cu
la

Fanfara

13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂ- 
DOINA — 20,15 ; ARENELE

pe actorii Puica Sterian, 
Livla 
lescu 
vail.

Premiere cinematografice
IN ORAȘUL „S" — producție cinemascop a studiourilor sovietice. 

Cunoscutul regizor Iosif Heifiț, realizatorul filmului „Doamna cu cățelul', 
se inspiră dintr-o altă nuvelă a lui Cehov, intitulată „Ionici*. Printre in- 
terpreții noii transpuneri cehoviene se numără : Andrei Popov, Anatoli 
Papanov, Nonna Tarantieva, Lidia Stîkan, Igor Gorbacev etc.

PREMIERE STRICT SECRETE — film realizat în studiourile din R.S. 
Cehoslovacă, în regia lui Martin Fric. O intrigă polițistă abil construită 
ne prezintă peripețiile unui autor de romane polițiste, ale cărui lucrări 
inspiră loviturile unei bande. Din distribuție amintim pe : Jiri Sovak, Ji- 
rina Bohdalova, Cestmir Randa, Vladimir Mensik etc.

PE SCENELE ESTIVALE
o Ieri a avut loc în 

Capitală un concert- 
spectacol cu participarea 
celor mai valoroși ar
tiști amatori soliști vo
cali de muzică ușoară 
din toate județele țării. 
Spectacolul a marcat 
încheierea unei largi în
treceri care a antrenat 
sute de artiști amatori 
din țară și care, în urma 
unei selecții riguroase, a 
scos la iveală o serie de 
reale talente. Cei mai 
buni dintre aceștia vor 
susține în perioada ur
mătoare cîteva concerte 
pe litoral, cu care prilej 
se vor acorda și o serie 
de premii. Concursul a

fost organizat de Consi
liul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor 
în colaborare cu Comi
tetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

® Incepînd de azi și 
pînă miercuri 21 august, 
Teatrul din Sibiu va 
prezenta pe scena Tea
trului de vară „Herăs
trău" din București co
media muzicală „Nevas
ta altuia" de Eugâne 
Labiche. Regia aparține 
lui Avram Besoiu iar 
scenografia lui Dan 
Cioca. Distribuția, avînd 
în frunte pe Sebastian 
Papaiani, mai cuprinde

o O
tivală a Teatrului de 
estradă din Constanța : 
„Revelion în... iulie". 
Spectacolul este realizat 
de Nicușor Constanti
nescu și George Voines- 
cu și are în distribuție 
pe Jean Constantin, 
Gelu Manolache, Ilona 
Moțica, Trio Do-Re-Mi 
etc. Muzica aparține 
compozitorilor H. Măli- 
neanu și Aurel Manola
che, iar coregrafia lui 
Oleg Danovski.

în Capitală

UN NOU SPECTACOL
DE SUNET Șl LUMINĂ

„Cînd statuile vorbesc" — primul 
spectacol de sunet și lumină al ac
tualului sezon, prezentat în cadrul 
muzeului Storck, va avea incepînd 
de astăzi luni 19 august un „concu
rent" : „La vila cu clopoței". Noua 
reprezentație de sunet și lumină se 
va desfășura în cadrul oferit de 
parcul și interiorul vilei dr. Mi- 
novici, de lîngă f întina 
Colecția de artă populară aflată aici, 
obiectele de o neasemuită frumusețe, 
reprezentînd toate zonele folclorice 
ale țării, au oferit sugestii bogate 
realizatorilor: tinerii regizori Olim
pia Varadi, Geo Berechet și O. Grea-

vu. Nota originală a spectacolului 
constă în antrenarea publicului la 
desfășurarea acțiunii, care va fi plină 
de surprize: o nuntă, lupte haidu
cești și o șezătoare, un joc al pă
pușilor etc.

Spectacolul va prilejui reîntîlnirea 
cu actorii Mariana Mihuț, Silviu 
Stănculescu, Cornel Vulpe, precum 
și cu artistul păpușar R. Zolla. Ilus
trația muzicală aparține lui Lucian 
Ionescu și Titus Suru, iar jocul de 
lumini lui Titi Constantinescu. Reali
zarea și organizarea întregului spec
tacol revin ansamblului „Perinița".

PREȚUIRE
J

MERITATĂ
Casa de cultură a sindicatelor 

din Iași a găzduit recent o mani
festare cultural-artistică deosebită. 
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea corului Direcției 
regionale C.F.R. și 30 de ani de 
existență a fanfarei Uzinei meca
nice Nicolina, s-a trecut în revistă 
bogata activitate a acestor forma
ții și s-a procedat la înmînarea 
unor distincții harnicilor artiști 
matori 
adus 
ment 
lizarea 
nei Nicolina, spre exemplu, 
numără peste 50 de instrumentiști 
din rîndul muncitorilor, a susținut 
de la înființare circa 2 400 de pro
grame artistice, iar corul Direcției 
regionale C.F.R. peste 1 000 de con
certe la Iași, Suceava, Vatra Dor- 
nei. Pașcani, București și în alte 
orașe, cît și la sate. în repertoriul 
corului se înscriu 500 de piese de 
muzică preclasică, clasică, cîntece 
de masă etc. Atît fanfara, cît și co
rul s-au 
blicului, 
la care 
deseori 
deține și un titlu de laureat pe 
țară.

Cu prilejul sărbătoririi și al spec
tacolului jubiliar susținut de fan
fară și de celelalte formații pe 
care le are astăzi Uzina mecanică 
Nicolina — taraf, orchestră de mu
zică ușoară, soliști etc — Consiliul 
Central al U.G.S.R. a acordat am
belor formații sărbătorite 
80 000 lei pentru procurarea 
instrumente și echipament cultural.

a- 
și-au 

devota- 
cultura- 

uzi- 
care

bucurat do aprecierea pu- 
iar în cadrul concursurilor 
au participat au primit 

distincții și premii. Corul

cite 
de

Manole CORCACI

Ansamblul artistic 
din R. P. Mongolă

în trecere prin fara noastră, 
întorcindu-se de la Festivalul mon
dial al tineretului și studenților de 
la Sofia, Ansamblu! artistic al Re
publicii Populare Mongole condus 
de T. Namsraijav a evoluat luni 
seara în faja spectatorilor bucu- 
reșteni.

Arfa populară mongolă se bucu
ră de o mare varietate și bogăție, 
în care tradiția străveche se îm
pletește armonios cu 
creații contemporane, 
prezentat, deși nu a urmărit o 
temă conducătoare, a fost echili
brat, dinamic, cuprinzînd lucrări 
din folclorul mongol secular, sau 
de dată recentă, cîntece vocale 
și instrumentale, dansuri cu acom
paniament instrumental, degajind 
pe tot parcursul gingășie și virtuo
zitate. Am fost cucerifi de poli
cromia costumelor ce făceau notă 
comună cu incrustafiile la fel de 
colorate ale instrumentelor speci
fic naționale ale orchestrei.

Preponderenta muzicii vocale, în 
cadrul spectacolului, corespunde 
cu importanta pe care aceasta a 
avut-o întotdeauna în tradifia mu
zicală mongolă. De un binemeritat 
succes s-au bucurat mai cu seamă 
cîntărefii : Jargalhaisan — so
list al Teatrului de Operă și Balet, 
Zangad — 
Simfonice de 
nerii Zavzme, 
dei, proaspefi 
valului de la 
lîngă o serie 
au reliefat expresivitatea melodiei 
autentic populare mongole, sigu
ranță și bun gust in interpretare, 
au oferit un adevărat recital 
muzică populară românească, 
dînd cu veridicitate, în 
mână, melodiile : „Pe 
pe Tîrnave", „Leano", 
de la Moldova” ș.a.

Interesantă și de factură inedită 
pentru noi, evolufia duetului vocal

multiplele
Programul

solisf al Orchestrei 
Stat, precum și ti- 

Șarhuhen și Son- 
laureafi ai Festi- 

Sofia. Aceștia, pe 
de cînfece în care

Banzarjav și Bandi care au 
terpretat acompaniafi de orchestra 
de instrumente naționale, un duet 
din opera mongolă „Printre dealu
rile triste”, precum și aceea a solis
tei Hadu în cîntecele „Valsul cazaci
lor” și „Cele 10 degete ale mîini- 
lor”, posesori ai unor voci plăcut 
timbrate, clare și lejere. Remarcăm, 
de asemenea, discreția acompania
mentului orchestral, căruia în eco
nomia generală a spectacolului i-a 
revenit o funcție expresivă de 
mare însemnătate. Desfășurat în 
variațiuni continue, mizînd în 
specia! pe un subtil joc al tim
brelor, a intervenit mai preg
nant în accelerand-uri, în momen
tele solistice vocale sau coregra
fice culminante.

Ansamblul de balet a evoluat 
în scurte scene coregrafice de an
samblu sau solistice, în care am 
putut remarca simplitatea desenu
lui, grația și finețea figurilor de 
dans popular stilizate cu pricepere 
— (coregrafia : Sevjid, Dorjpalm 
și Alimuhamedova), concentra
rea expresiei prin ușoare miș
cări ale brațelor, degetelor sau 
capului, prin deplasări de pași mă
runți, alternînd cu mișcări repezi 
într-o furtunoasă dezlănțuire. Cu 
multă pasiune a fost urmărită evo
luția plină de farmec a tinerei so
liste Norovsambu în dansul a- 
crobafic intitulat „Cauciuc". La un 
bun nivel s-au prezentat și soliștii 
orchestrei de instrumente naționale 
Tederpil și Togbadrah care au 
interpretat cu virtuozitate cîntecul 
napolitan din baletul „Lacul lebe
delor" de Ceaikovski și respectiv 
„Melodie” de Rubinștein.

Spectacolul Ansamblului artistic 
din R. P. Mongolă s-a bucurat de 
calda apreciere a publicului româ
nesc, exprimată prin aplauzele cu 
care acesta a răsplătit pe valoroșii 
artiști ai poporului prieten.

Constantin RASVAN

UȘILE MUZEULUI CONTINUĂ
SĂ STEA ÎNCUIATE...'

Municipiul Constanța — unul 
dintre orașele de frunte ale țării, 
cu cel mai important număr de vi
zitatori de peste hotare — l-a oma
giat pe artistul poporului Ion Jalea 
prin înființarea unei case-muzeu. 
Lucrările, bine expuse, redau, în 
urma eforturilor depuse de condu
cerea și personalul științific al Mu
zeului de artă din localitate, am
ploarea personalității și marea 
varietate a operei acestui venera
bil artist, născut pe pămîntul do
brogean.

Comisia de avizare a muzeului, 
condusă 
dinții Uniunii Artiștilor Plastici, 
urmărit minuțios selecționarea

de unul din vicepreșe- 
a
Și

expunerea 
rîndu-le 
pentru 
Jalea, a 
zeului.

Și, totuși, muzeul este închis 1 De 
ce ? Pentru că forurile locale, che
mate și ele să-și deă avizul, în- 
tîrzie de mai bine de o lună de 
zile să se pronunțe. în prezent, în 
plin sezon, discuțiile continuă, iar 
vizitatorii trec pe lîngă ușile în
chise ale muzeului. Din respect 
pentru opera artistului și pentru 
munca muzeografilor, casa-muzeu 
trebuie deschisă cît mai repede.

Radu IONESCU

Ca-n tîrgul lui Cremene?
re- 
nu

de stat, Nicolae Ne- 
la I.C.C.F 52 Sibiu, 
cu cîteva săptămîni 
comuna Bucerdea Grî-

O scrisoare recent sosită la 
dacție ne sesizează un fapt care 
se împacă cu cinstea și corectitu
dinea ce ar trebui să caracterizeze 
un salariat 
delcu de 
aflîndu-se 
în urmă în
noasă, județul Alba, a dorit să vi
zioneze un film la căminul cultu
ral Zis și făcut. A scos omul 1,25 
lei (preț afișat vizibil lîngă ușă), a 
plătit și a primit în schimb biletul. 
De fapt nu unul, ci două bilete 
intrare a cîte 0,50 lei bucata.

— Și restul de 0,25 bani, ce 
întîmplă cu ei ? — a întrebat 
bună dreptate corespondentul 
nostru.

— Dacă nu 
— a replicat 
dușan.

A încercat 
ceva despre 
dar n-a mai avut timp. Cu „ajuto-

de

se 
pe

îți convine, ieși afară 
scurt casierița Lu

cetățeanul să spună 
speculă și necinste,

în zelul demolării • ••

17.30 — Pentru noi, femeile !
18,00 — Actualitatea industrială.

„România ’68".
Dinamica dezvoltării 
dustrlale a cîtorva ramuri 
de bază 
naționale.

18.30 — Curs de
Reluarea

19,00 — „Șoimii"

rul" operatorului Liviu Ludușan, 
soțul întreprinzătoarei casierițe, a 
fost nevoit să părăsească căminul 
cultural. Nu consemnăm invecti
vele pronunțate cu acest prilej, 
doar o frază 
tenția.

— Poți să 
reclami. Au 
și tot n-au rezolvat nimic.

De data aceasta am încercat noi. 
Poate se aude acolo unde trebuie. 
Păstrăm drept „probe" biletul de 
intrare cu pricina.

care ne-a reținut
ci
a-

săte duci unde vrei 
mai încercat și alții

limba franceză, 
lecției a 6-a.

— emisiune pen
tru tineret. Sub cupole 
albe de mătase.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — Trepte spre viitor. 

„Continuitate" — film do
cumentar realizat de stu
dioul de Televiziune des
pre tradițiile brigadierilor 
de la Bumbești Livezeni.

20,20 — Ce-ațl dori să revedețl T 
Reîntîlnlre cu cintărețul 
englez de muzică ușoară 
Boby Schafto.

— Tele-unlversitatea. 
Istoria civilizațiilor. 
Civilizația cretano-micenl- 
ană.

— Seară de teatru :
„Moartea unul artist" de 
Horia Lovlnescu. Adaptare 
pentru televiziune șl regia 
Horea Popescu. In distri
buție : Toma Dimitriu, Eu
genia Popovlcl, Gheorghe 
Cozorici, Florin Piersic, 
Eugenia Bădulescu, Ileana 
Stana-Ionescu, Illnca To- 
moroveanu, Marcel Enescu.

— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

20.45

21,20

K

r

I

(Urmare din pag. I)

Zilele acestea, încă una din cela 
mal vechi clădiri din București a 
fost demolată. Este vorba de 
casa lui Ion Heliade Rădulescu, 
clădită în anul 1828, în afara ora
șului atunci, iar acum aflată lîngă 
Halele din Piața Obor, pe locul 
unde se făcea bîlciul Moșilor, nu
mit „Heliade-Moși*.

Ion Heliade Rădulescu și-a in
stalat acolo și vestita tipografie cu 
meșteri și lucrători români și 
străini, cu literă și mașini aduse 
din Brașov, Sibiu, Viena și Lipsea. 
Aici s-au tipărit primul ziar român 
(Curierul românesc), prima revistă 
românească (Curierul de ambe 
cexe), nenumărate cărți didactice 
și o bună parte a operelor clasici
lor noștri, precum și numeroase 
traduceri care formau gustul citi
tului și cultura generațiilor de a- 
cum un secol. Și tot în această ti
pografie, în mii de exemplare, s-a 
tipărit vestita Proclamație de la 
Islaz. In grădina cea mare din ju
rul casei, Ia 1848 s-au ținut nenu- 
tnărata ședințe conspirativ» ale

acelora care pregăteau revoluția. 
Locul acesta, ca și altele la fel, 
erau departe de centrul orașului 
unde poliția urmărea pașii revo
luționarilor.

Multe vizite de seamă a primit 
Ion Heliade Rădulescu în această 
casă ; mulți scriitori din Țara Ro
mânească, Moldova și Transilva
nia au venit să vorbească și să se 
sfătuiască cu „părintele literaturii 
române'. în camerele mari și spa
țioase, vizitatorii găseau bună pri
mire și o prețioasă bibliotecă de 
consultat.

Acum însă această casă nu mai 
există. După casa Titu Maiorescu, 
după casa Al. Macedonschi, o altă 
clădire care ne amintea tradițiile 
culturale ale neamului s-a prăbu
șit sub tîrnăcoape. De ce Comite
tul executiv al Consiliului popular 
al municipiului București nu inter
vine cu hotărîre pentru a curma 
zelul demolatorilor?

de țară din același Bără
gan, care parcă ar porni 
exact de unde răsare soa
rele și merge pînă unde el 
intră sub pămînt, circulația 
pietonului are un procent 
mai mare de libertate. Dar 
și acolo își ia asupra lui 
riscul de a da peste el o 
căruță cu cai dezlănțuiți în 
trap (viteza tracțiunii ani
male nefiind nicicum limi
tată). Și prin sate pietonis- 
mul începe a deveni supus 
unei discipline.

Problema se complică pe 
șoselele naționale și inter
naționale pe unde circula
ția e mare, și e de mașini. 
A merge pe jos, adică a o 
face pe pietonul, fără să ții 
seamă de nici o disciplină, 
fără să ai în reflex anu
mite reguli de apărare și 
salvare, devine o treabă 
foarte primejdioasă. Statis
ticile — care s-au dovedit 
un bun educator — dau ci
fre uluitoare. Accidentele 
de circulație concurează ca 
mortalitate cele mai grave 
și ucigătoare boli.
un adevărat flagel, care 
interesează întreaga 
cietate.

Numai că acest flagel 
leac și acest leac e în
terca virtualului concurent 
la postura de victimă. De
zastrul semnalat de statis
tici nu-i o fatalitate ! De 
aceea, pe arterele de circu
lație principale, pe șosele

naționale cu un trafic 
mare, în centrele urbane a- 
glomerate, mersul pe jos 
este reglementat. Însuși 
faptul că sînt prevăzute 
trotuare rezervate exclusiv 
pietonilor și o parte caro
sabilă, rezervată vehicule
lor, constituie o regulă — 
prima regulă, a.b.c.-ul cir
culației pietonului și, mi 

cel mai esen-

Sînt

so-

are 
pu-

I
George POTRA
dr. docent în științe 
istorica L

® Roata vieții : PATRIA — 12,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, CIRCUL DE 
STAT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O Tarzan, omul maimuță : REPU
BLICA — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 20, GRĂDINA DINAMO — 20. 
O Viva Marla : LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30, la grădină — 20,30, FERO
VIAR — 8 : 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ;
21.15, EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ;
14.45 : 17,30 ; 20,15, MODERN — 9 ;
11.15 ; ----- ” ----- " -----
DINA 
LIBERTĂȚII — 19,45.
© Șapte oameni de aur : TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30 la grădină — 19,30, FLAMURA
— 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Piramida zeului Soare : DACIA 
8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 21, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Zorba grecul : CENTRAL — I ;
12.30 ; 16,15 ; 20.
© Agonie ți extaz : SALA
CINEMATECA — 10 ; 12,45 ; 15,30. 
® Duelul lung : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.15, LIRA — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,30.
O Neamul Șoimăreștllor : LUMINA
— 9—17,15 în continuare ; 20.
e> Tntîlnlre în munți : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20.
S> Cartierul veseliei î UNION —
15.30 18 ; 20,30.
© Cehoslovacia, pămînt necunos
cut — In anul 2001 mașinile vor 
face totul singure — In vizită la 
caracatițe — Stînca — Narcis: TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare. 
to Taffy ți vînătorul : DOINA — 
9 ; 11 ; 13 .; 16 ; 18,15 ; 20.
n Alegere de asasini : VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20 
to O fată ciudată : GRIVITA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
«I Diminețile unul băiat cuminte : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
A Prietenele : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 20.
© Aventurierii : BUZESTI — 15,30 ; 
18, la grădină — 20. MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
A Dacii : GRĂDINA MOȘILOR — 
20.
© Inimă nebună... nebună de le- 
lat : UNIREA — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,15.
© Studiu despre femei : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
<3 Vicontele plătește polița : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Mesteacănul : VOLGA — 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,30.
© Domnișoarele din Rochefort : 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Falsa liră de aur : AURORA — 
8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17 ; 20, la gră
dină — 20,30.
« Valea : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Un dolar găurit : POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Judecata : MUNCA — 16 ; 18 ; 20. 
© Nebunul din laboratorul nr. 4 i 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Moștenirea lut Achille : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18,30 ; 20,30.
® Prin Kurdistanul sălbatic : 
ARTA — 9—15.45 în continuare ; 
18 ; 20,30, la grădină — 20.
© Oscar : PROGRESUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
« Golgota : GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20.
© Un nabab maghiar ; Zoitan Kar- 
pathy : FERENTARI — 15,30 ; 19. 
© Cînd tu nu ești : CRÎNGAȘI 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Caut o nevastă : PACEA — 15,45; 
18 ; 20,15.
© Angelica, marchiza îngerilor ; 
Minunata Angelica : PARCUL 
HERĂSTRĂU — 19,45.
© Coliba unchiului Tom : GRA
DINA EXPOZIȚIA.
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© Vila Minovicl : La vila cu clo
poței (spectacol de sunet și lu
mină) — 20,15 ; 21.
© Teatrul de Stat Sibiu (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nevasta 
altuia — 20.
0 Teatrul „C. Tănase” (la gră
dina Boema) : Boema Palace — 20.
© Ansamblul „Perinița” (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase”) : 
Varietăți folclorice — 19.

trotuar și 
pe unde-ți 
numai fiindcă deodată, prin 
nu știu ce asociație de idei, 
ți-ai adus aminte că tre
buie să cumperi un mosor 
de ată de la prăvălia de 
vizavi sau ai zărit pe celă
lalt trotuar, tocmai atunci, 
un prieten întors de la 
mare și vrei să afli cum e 
vremea acolo. Poți să-i

să treci strada 
trece prin cap,

stomatologice

m mediul rural
în rîndurile de față voi încerca să 

înfățișez unele aspecte ale asisten
ței de specialitate în stomatologie, 
cu intenția de a face unele sugestii 
într-un domeniu care a dat multă 
bătaie de cap organizatorilor de să
nătate publică și pacienților. Nu am 
pretenția că afirmațiile pe care le 
fac constituie chintesența soluțiilor 
cu eficiență maximă. Ele sînt simple 
constatări, făcute de un medic care 
lucrează de aproape cinci ani în 
mediul rural, care a locuit perma
nent în acest mediu și care s-a stră
duit să înțeleagă problemele asisten
ței de specialitate la sate.

Stomatologia — specialitate foarte 
solicitată atît la orașe cît și la sate 
— face față cu greu sarcinilor care 
îi revin și modul cum este organi
zată rețeaua de specialitate în mediul 
rural nu mai corespunde actualelor 
schimbări administrative și terito
riale. în mediul rural, pe teritoriul 
arondat fiecărui spital, vom găsi 
cîteva cabinete de stomatologie în 
cadrul dispensarelor, mai multe sau 
mai puține, după cum teritoriul res
pectiv este arondat și unei gări, de 
unde se poate face naveta. Cum își 
duc activitatea aceste 
le controlează, cine 
Greu de răspuns. Pe 
existau secții sanitare 
blemele de stomatologie din mediul 
rural gravitau undeva, pe planul al 
zecelea, și medicii șefi de raioane 
ar fi fost mai bucuroși să scape de 
acești „încurcă lume" care erau me
dicii stomatologi, deoarece veșnic îl 
„deranjau" cu diferite cerințe. Pen
tru că tînărul medic, venit din 
clinicile universitare bine înzes
trate, cu capul plin de teo
rii savante și poate înarmat cu 
hotărîrea fermă de a munci con
știincios, se trezea după repartizare, 
în majoritatea cazurilor, într-un ca
binet cu instrumentar insuficient și 
o instalație veche. De aci înainte 
existau două posibilități : ori în
cepea lupta pentru dotarea cabine
tului, spre a crea un minimum ne
cesar activității sale, și acest lucru 
nu era întotdeauna ușor, ori renunța 
de la bun început, se resemna și 
abdica cu bună știintă de la munca 
pentru care se pregătise atîția ani.

Consecința care apare imediat, ca 
un corolar al acestei situații anor
male, constă în împărțirea, necon
semnată de altfel nicăieri, în cabi
nete cu un număr mare de consul
tații și deci eficiente șl cabinete cu 
un număr mic de consultații, ine
ficiente. Ar fi greșit însă să motivăm 
ineficienta unor cabinete numai prin 
neglijarea utilării cabinetului res
pectiv. Așa cum arătam mai sus. fi
delitatea medicului față de această 
specialitate joacă un rol primordial, 
șl, în funcție de aceasta, activitatea 
sa va fi satisfăcătoare sau nu.

Mediul rural solicit^ din ce în ce 
mai mult stomatologia și. pentru a 
ține pasul cu cerințele, se impune 
o atenție deosebită în primul rînd 
pentru cabinetele deja existente, in
cit acestea să fie amplasate acolo 
unde este mai multă nevoie, nelă- 
sînd teritoriul descoperit. Trebuie să 
se țină seama de anumite caracteris
tici proprii mediului rural. Mijloa
cele de transport în acest mediu 
sînt încă dificitare și o unitate sani
tară, oricît de bine înzestrată ar 
fi, rămîne inaccesibilă . bolnavu
lui dacă Ia ea se ajunge greu. 
Mai sînt comune unde autobuzele 
D.R.T.A. efectuează o cursă dimi
neața și alta seara, sau chiar numai 
una pe zi. Se pune atunci întreba
rea : cum se rezolvă problemele de 
stomatologie pentru cetățenii din a- 
ceste comune ? Ar fi bine să se des
ființeze cabinetele din acele locuri 
mai îndepărtate ? Ar însemna ca 
pacientul din comuna respectivă 
să-și sacrifice o zi de muncă pentru 
fiecare ședință de tratament. Rezul
tatul este mai întotdeauna același : 
pacientul respectiv renunță la tra
tament și propune medicului extrac
ția „pentru a scăpa de drumuri". 
Pentru cei care urmează, totuși, tra
tamentul,

pe cei din spate 
pășească, făcînd 
strada carosabilă, căci, 
pe neașteptate, oricît 
bun ar fi șoferul, nu 
poate evita accidentul, 
rog, dacă în loc de calda- 
rîmul străzii ar fi apă. o 
apă adîncă, Dunărea sau 
un canal Venetian, ar pune 
piciorul, măcar unul, în 
apă ? Tot atît de primej-

să te 
pași

de- 
pe 

luat
de 

mai 
Mă

cabinete, cine 
le îndrumă ? 
vremea cînd 

raionale, pro-

în condițiile de care am

zona primej
dioasă este cea care începe 
de la marginea trotuarului. 
Acolo, fiind o zonă mixtă 
— și a vehiculelor care a- 
leargă de-a lungul străzii și 
a pietonului ce are uneori 
nevoie să o traverseze — 
circulația acestuia este re
glementată la fel ca și a 
conducătorului de mașină. 
Aceste reguli trebuie res
pectate. în asta stă disci
plina. Și ea este optimă a- 
tunci cînd pietonul în mod 
automat, instinctiv, nu pune 
piciorul jos de pe trotuar 
pînă ce nu vede „verde".

Nu ai voie, oricît de pie
ton ai fi, să cobori de pe

prieten, dar n-ai dreptul 
să-ți faci de cap, să încurci 
circulația vehiculelor. E o 
regulă: să treci prin locu
rile de pasaj marcate atît 
de vizibil și de estetic. Tre
buie să-ți impui această 
disciplină. A traversa stra
da, unul cîte unul, pe unde 
se întîmplă, parcă pentru a 
marca un fel de slalom u- 
riat- printre șirul de auto
mobile ce trec, este a 
încurca toată circulația. 
Cum să circule în siguran
ță automobilele cînd toată 
strada e împestrițată de 
pietoni care o traversează 
încolo și încoace ? ! La fel. 
nu trebuie mers pe trotuar 
în 1-ant. în rînd compact ca 
la defilare, spre a obliga

dios este să-1 piu fără ves
te și pe caldarim.

Cu cît un oraș este mai 
civilizat, circulația este mai 
mare și disciplina mai ri
guroasă. Alta era să circuli 
ca pieton in Bucureștiul 
de altădată, cu briște și 
tramvai cu cai, și alta este 
în Bucureștiul de azi cu 
atîtea vehicule. Am văzut 
acum 50 de ani prin Bucu
rești oameni umblînd fără 
risc citind gazeta cînd tra
versau strada sau învîr- 
tind degajat un baston ca 
pe-o fofează în chip de 
mare eleganță. Să mai pof
tească acum ! Dacă-ți a- 
propii mîna de-o sobă în
cinsă și simți că frige, o 
retragi foarte grăbit. Ți-o

vorbit, apare imposibilitatea do a fl 
programați la o anumită oră. In con
secință, majoritatea pacienților pro
gramați în ziua respectivă se prezin
tă, cu mici excepții, cam în același 
timp, aglomerația creîndu-se indepen
dent de voința medicului sau a pa
cienților. Pentru evitarea cît mal 
mult cu putință a acestor neajunsuri și 
din respect pentru timpul cetățea
nului, cabinetul de stomatologie tre
buie să fie cît mai aproape de domici
liul și locul său de muncă. Iată 
de ce, personal nu sînt pentru înfiin
țarea unor unități „gigant" de stoma
tologie în mediul rural, cu mari aglo
merări de medici, dar a căror efi
ciență rămîne discutabilă din moti
vele arătate mai sus. Soluția care mi 
se pare cea mai nimerită rămîne 
tot dispersarea cabinetelor de sto
matologie pe un anumit teritoriu. Ia 
care pacientul ajunge ușor, fără a 
pierde întreaga zi de muncă și cu 
avantaje maxime pentru sănătatea 
proprie. Amplasarea acestor cabinete 
trebuie să țină seama de noile 
normative elaborate de Ministerul 
Sănătății, locul lor fiind eventual 
schimbat și fixat acolo unde randa
mentul poate fi maxim.

Unul din cele mai mari neajun
suri ale rețelei de stomatologie din 
mediul rural îl constituie lipsa la
boratoarelor dentare, capabile să 
efectueze lucrările protetice foarte 
solicitate de toate categoriile de ce
tățeni. Socotim că înființarea aces
tor laboratoare în mediul rural a 
devenit o necesitate stringentă și 
propunem organelor de resort din 
Ministerul Sănătății să sprijine a- 
ceastă acțiune. Laboratoarele den
tare pot funcționa în cadrul policli
nicilor rurale șl pot deservi toate 
cabinetele de stomatologie arondate 
policlinicii sau spitalului respec
tiv ; unele mai pot fi înființate în 
cadrul unor circumscripții sanitare 
dotate cu cabinete de storrV ‘ologie 
și care pot pune la dispoziție: spa
țiul necesar. La un astfel de labora
tor se pot aronda mai multe cabi
nete de circumscripție, pentru a-șl 
efectua lucrările protetice. Este foarte 
adevărat că rețeaua de stomatologie 
este afectată de numărul insufi
cient de tehnicieni dentari, dar nu 
înțelegem motivul pentru care sec
țiile ce pregătesc acest personal spe
cializat rămîn doar apanajul cîtorva 
școli tehnice sanitare din marile 
orașe si nu se trece la înființarea 
lor și în alte centre, cum ar fi, de 
pildă, orașul Pitești sau alte orașe 
cu școli tehnice sanitare. Atît timp 
cît în direcția tehnicii dentare nu 
se iau măsuri substanțiale, stomato
logia nu 
datoria.

Foarte 
dul în
materialele, utilajele și instrumenta
rul. Fostele oficii farmaceutice re
gionale ne fac mari greutăți din a- 
cest punct de vedere, pretind plani
ficări amănunțite și trimise cu foarte 
mult timp înainte. Oricît de ;co- 
recți am fi, 
tră nu poate 
încercarea de 
adăugire a unor necesități ivite pe 
parcurs dă nașțere Ia discuții inter
minabile, care nu duc la nici un re
zultat. Nu se poate oare ca măcar 
în sectorul sanitar, unde este vorba 
de sănătatea oamenilor, aceste pla
nificări să fie mai elastice ? Nu este 
revoltător ca anumite materiale, de 
care ai urgență nevoie, să stea în 
depozit pentru motivul nefondat și 
birocratic că sînt planificate de altul, 
fiind astfel reținute pînă în ultima 
zi a anului ? Din aceste mo
tive, considerăm că ar fi nimerit 
să se acorde spitalelor și policlini
cilor dreptul de a se aproviziona di
rect de la întreprinderile producă
toare, în cazurile în care acest or
ganism greoi, care este O.F.R.-ul, 
nu ne poate onora prompt cererile.

își poate face decît partial

mult ne stînjenește mo- 
care se pot procura

Oricît de co- 
previziunea noas- 

cuprinde tot și 
schimbare sau de

Petre BOIANGIU
Medic stomatolog 
Policlinica Topoloveni, 
jude|ul Argeș

impun o ancestrală expe
riență și instinctul. La 
— într-un 
circulație 
cînd pui 
trotuarul 
pericolul 
al unei
Trebuie să reacționezi ime
diat. E nevoie, așadar, de 
o disciplină a instinctelor, 
a reflexelor.

Nu cred că ar fi exage
rat ca orice pieton să cu
noască și regulamentul de 
circulație ,al conducătorilor 
de vehicule motorizate, nu 
pentru că orice pieton are 
în proiectele lui un volan, 
dar pentru că regulile pe 
care le găsește acolo îl în
vață cum să-și sincronizeze 
mersul lui cu al vehicule- 

îl învață să știe care 
drepturile lui și care 
celuilalt. Nu ar stri- 
o broșură a Miliției 

dea sfaturi cum 
meargă pe stra

niei un risc. Și 
aceasta pentru că (ceea ce 
trebuie să știe și pietonul) 
un accident nu-1 privește 
numai pe el, vinovatul, ci 
și pe șoferul respectiv care 
nu-i de vină și asupra că
ruia. in 
pasă de 
de ce, o 
Si apoi, 
loare activă pentru popor, 
pentru țară, și acesteia 
nu-1 este indiferent dacă el 
dispare dintr-o neglijență 
ce se putea evita. Orice ac
cident produce o tulburară 
socială.

fel
cumare oraș 

fulgerătoare 
piciorul jos de 
tău : „frige" 
e mai mare decît 
dureri efemere.

pe
Si

această dispută, a- 
la încemit, nu știu 
bănuială de culpă, 
orice om e o va-

Sînt unii pietoni mai țîf- 
noși care socot in mindria 
lor de semizei că disciplina 
de pieton i-ar... depersona
liza. Dar atunci depersona
lizează și mîncatul cu fur
culița, nu cu mina ! ? De
personalizează, chipurile, 
orice regulă a civilizației 
intrată în moravuri. Și-apoi, 
ce mare pagubă dacă-ți 
pierzi personalitatea de-a 
merge în oraș ca pe 
cîmp ? !

In fine, pietonul trebuie 
să renunțe la atitudinea 
de „agresor", la psihologia 
că el este 
permanent 
liștii. 
buie 
roic, 
vieții sau al unei invalidi
tăți. Să nu uite că automo- 
blliștii se i 
dintre pietoni 
tr-o evoluție, 
conceput, va 
automobilist.
pietonului face parte 
conținutul contemporan al 
educației și educația nu 
depersonalizează, ci între
gește personalitatea cu 
ceea ce îi lipsește de la 
natură.

Pietonule, sememul meu, 
fratele meu, să ne „deper
sonalizăm" pentru a ne 
salva viața sau integritatea 
corporală, că e mal bine 
niței „depersonalizat", adi
că mai civilizat, decît 
inexistent de tot, ceea ca 
este, în fond, tot o deper
sonalizare. dar de data a- 
ceasta integrală și eternă !

într-un război 
cu automobi- 

că deci tre- 
saboteze, e- 

chiar cu prețul

recrutează tot 
i și că prin- 

azi ușor de 
ajunge și el

Disciplina 
din

5
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BORISOV au luptat 
Ia capătul unei pasio- 

vlctorie de prestigiu cu 
urmat In ordine echi- 

3’33”30/100, U.R.S.S. —

A XV-A EDIȚIE A „EUROPENELOR" DE CANOTAJ ACADEMIC
„Cupa spera olimpice" la gimnastică

O strălucită performanță 
a sportivelor românce

„UN ADEVĂRAT CAMPIONAT

MONDIAL DL MOOftfera*

Vîslașele din România s-au comportat remarcabil 
In finalele celei de-a 15-a ediții a campionatelor euro
pene de canotaj academic, încheiate duminică pe apele 
lacului Griinau, din apropierea Berlinului, cucerind o 
medalie de aur și două de argint. Urmărite cu mare 
interes de numeroși spectatori, întrecerile actualei ediții 
au prilejuit dispute dîrze încheiate cu victorii meritate.

Un strălucit succes a repurtat ECHIPAJUL DE 4 
PLUS 1 vîsle al României care a intrat în posesia me
daliei DE AUR. Sportivele românce IOANA TUDO- 
RAN, MITANA BOTEZ, MARIA HUBLEA, ILEANA 
NEMETH și ȘTEFANIA 
cu multă ambiție reușind 
nante curse să realizeze o 
timpul de 8’81”87/100. An 
pajele R.D. Germane —
3’33”42/100, Bulgariei, Franței șl Ungariei. O medalie

victoria a revenit echi- 
de cei al României, de-

D. Germane, clasat pe

de argint a cîștigat echipajul româneso în proba de 4 
plus 1 rame alcătuit din STELA TUDOR, VIORICA 
LINCARU, LUMINIȚA OLTEANU, DOINA BALAȘA 
și ȘTEFANIA BORISOV. In această probă pe primul 
loc s-a clasat echipajul U.R.S.S. Medalia de bronz a 
fost decernată echipajului R. 
locul trei.

In clasica probă de 8 plus 1 
pajului R. D. Germane urmat 
oarece echipajul U.R.S.S. a fost descalificat. Vîslașele 
românce au primit medaliile de argint. în proba de 
dublu, echipajul României s-a clasat pe locul 4, proba 
fiind cîștigată de sportivele din R. D. Germană.

Cu mare interes a fost urmărită și proba de schif in
dividual încheiată cu succesul vîslașei Anita Kuhlke 
(R. D. Germană) cronometrată în 4’00“79/100. Ea a reușit 
să o întreacă în finalnl probei pe Camu (Franța) — 
4’01“46/100 și Sika (Austria) — 4’04“85/100.

I

— comentează NICOLAE VIERU, secretar general al F.R.G.

Editorul francez Claude Galli- 
mard, directorul general al Editurii 
Gallimard din Paris, împreună cu 
Franțois Erval, directorul literar al 
aceleiași edituri, care se află în țara 
noastră la invitația Uniunii Scrii
torilor, s-a întîlnit duminică dimi
neață cu reprezentanți ai conduce
rilor editurilor, revistelor literare și 
cu un mare număr de scriitori 
bucureșteni.

Oaspeții au fost salutați de acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniu
nii Scriitorilor.

Cu prilejul întîlnirii a avut loc 
un schimb de păreri în probleme 
de specialitate

★
în ciclul de activități „Pe ur

mele pămîntului străbun", inițiat

pentru educarea patriotică a tine
retului, la Țebea, unde se află go
runul lui Horia și mormîntul lui 
Avram Iancu, a avut loc duminică 
o frumoasă manifestare culturală, 
organizată de comitetul județean al 
U.T.C. Au participat aproape 2 000 
de tineri din Țebea și din alte lo
calități ale județului.

Festivitatea s-a deschis cu o evo
care istorică prezentată de uri co
lectiv de actori de la teatrul de 
stat „Valea Jiului" din Petroșeni. 
A urmat apoi un program artistic 
susținut de numeroase formații de 
amatori ale căminelor culturale din 
satele Munților Apuseni.

(Agerpres)

FOTBAL: ETAPA ECHIPELOR GAZDE,
In divizia națională a

© F. C. Argeș și Dinamo București - cîștigâtoare Ia scor • Steaua - prima 
echipa învingătoare în deplasare, în actualul campionat ® Jiul - nici o înfrîngere, 
nici o victorie & 0 pierdere de două goluri la capitolul eficacitate: 21 de goluri mar
cate în etapa a doua (față de 23 în prima).

CLASAMENTUL Un meci al nervilor
2

Cluj 2
2

Steaua 
Universita* aa 
Farul 
Universitatea

Craiova 
Dinamo București 
F.C. Argeș 
U.T.A.
Progresul
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul
Politehnica Iași 
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Universitatea Cluj-Rapid 2-0 (1-0)

CLUJ (prin telefon). — Sala Spor
turilor din Cluj a fost — timp da 
trei zile — gazda unei competiții in
ternaționale de amploare: „Cupa spe
ranțelor olimpice" la gimnastică, la 
care au fost prezenți reprezentanți 
din zece țări — Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, Unga
ria, Uniunea Sovietică și România. 
S-au disputat întreceri atît indivi
duale, cît și pe echipe. După termi
narea concursului, corespondentul 
nostru s-a adresat tov. prof. NICO
LAE VIERU, secretar general al Fe
derației române de gimnastică, ru- 
gîndu-l să facă aprecieri asupra com
petiției.

— întrecerea la care am fost mar
tori, aici la Cluj — ne-a spus tov. 
Vieru — poate fi considerată aproa
pe ca un campionat mondial de ju
niori, întrucît doar gimnaștii japo
nezi au lipsit din „elita" gimnasticii. 
Personal cred că este greu să facem 
o apreciere numai după rezultate, 
întrucît între echipele participante a 
existat decalaj de vîrstă. Nivelul teh
nic al competiției îl consider ridicat, 
mai ales la fete, unde a existat și 
o luptă strînsă între formațiile par
ticipante. Gimnastele au prezentat 
exerciții cu multe elemente grele, 
care rivalizează cu programul celor 
mai bune sportive ale lumii. Bine
înțeles, încă au existat mici ezitări 
care sînt și normale dacă ne gîndim 
la vîrstă participantelor, sub 16 ani 
(băieți pînă la 18 ani). La băieți s-au 
detașat trei echipe — R.P.D. Coreea
nă, R. D. Germană și Uniunea So
vietică. In ceea ce privește valoarea 
gimnaștilor din R.P.D. Coreeană îi 
apreciez ca echipă care se pregăteș
te nu pentru Miinchen, ci pentru... 
Mexic.

— Ce ne 
comportarea 
noastre?

— Din nou

puteți spune despre 
reprezentanților țării

trebuie să vorbesc mai 
mult despre fete, care au evoluat pro
mițător. Considerînd acest concurs 
și ca un util schimb de experiență, 
unde antrenorii au putut trage o se
rie de învățăminte privind greșelile 
de concepție care au existat în gim
nastica noastră, cred că vom putea 
ridica nivelul acestei ramuri de sport. 
Aș vrea să remarc ambele noastre 
reprezentative de fete care au ocu
pat locurile III și respectiv V. Este 
interesant să amintesc că garnitura 
a Il-a a României a avut media de 
vîrstă de 12 ani. dar a reușit să se 
claseze înaintea a cinci țări. In ceea 
ce privește comportarea băieților, 
mărturisesc că așteptam mai mult 
de la ei. Mi s-au părut puțin obosiți 
și nu în cea mai bună formă.

— Cîteva elemente care promit.
— Am reținut evoluția promițătoa

re a unor gimnaste care au frumoa
se perspective. De exemplu, Felicia 
Dornea, Vanda Ispravnicu, Ștefania 
Bakos sav Anca Grigoraș. Desigur nu 
pot omite pe Alina Goreac, care însă 
fiind componentă a lotului A are, 
de acum, o oarecare experiență com- 
petițională, pe care a reușit intr-o 
măsură să o valorifice.

Și acum, iată cîștigătorii pe echi
pe și individual compus. Echipe 
masculin: 1. R.P.D.
277,20 pct.

Echipe feminin: 1. 
tică — 187,95 pct.

Individual compus
Son Sop (R.P.D. Coreeană) — 56,45 
pct.; Feminin: 1. Turisceva Linda 
(Uniunea Sovietică) — 38,40 pct.

Coreeană

Uniunea Sovie-

masculin: 1. Ri

Paul RADVANI

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost In 

general frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin di
mineața. După-amiaza, cerul a 
devenit variabil, mai mult noros 
în nord-vestul țării, unde izolat 
s-au semnalat averse și descăr
cări electrice, Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, cu Intensificări 
trecătoare în jumătatea de est a 
țării. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 20 de grade la

Satu Mare șl 33 de grade la Giur
giu. In București : Vremea a fost 
în general frumoasă șl călduroasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 șl 22 august. în țară : Vreme 
relativ frumoasă, cu cerul varia
bil. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
8 șl 18 grade, iar maximele vor 
oscila între 20 șl 30 de grade. In 
București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. VInt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

Cînd sînt
nesocotite
cerințele pieței

(Urmare din pag. I)
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telefon de la trimisul 
publicul clujean fi-a 
adorată în primul ei

CLVJ (prin 
nostru). Ieri, 
văzut echipa 
meci oficial din noul sezon. Cum cu 
numai 7 zile în urmă la Bacău fotba
liștii clujeni nu reușiseră decît un 
rezultat egal (în tribune aici părerea 
de rău devenise evidentă în momen
tul în care s-a aflat prin radio că 
băcăoanii au pierdut net în fața Pro
gresului...) interesul pentru meciul 
de acum în fața rapidiștilor devenea 
cu atît mai mare. Universitatea a 
cîștigat, înscriind în fiecare repriză 
cite un gol și neprimind nici unul, la 
capătul unui joc apreciabil ca ritm, 
dar și sub raportul concepției; inte-

Cronici telegrafice
CELE DOUA MECIURI 

„BUCUREȘTENE"
PETROLUL — STEAUA 

(O-O)
0—1

Prin... bunăvoința organizatorilor, 
amatorii de fotbal din Capitală au 
fost obligați să se împartă, după cum 
le-a spus inima, pe cele două sta
dioane unde se desfășurau partidele 
programa "e.

Pe stadionul de pe șoseaua Ștefan 
cel Mare, dinamoviștii bucureșteni au 
fost gazdele noilor lor colegi de ca
tegorie de la Vagonul Arad. Intîlni- 
rea a fost atractivă doar în prima ju
mătate de oră, cînd arădanii au cre
zut cu tot dinadinsul în valabilita
tea dictonului, nu totdeauna cu aco
perire, că „în fotbal orice este po
sibil". Ei nu t-au descurajat deloc 
în urma golului-surpriză pornit din 
gheata lui Pîrvu (min. 3), conside- 
rîndu-1 un accident, și-au regrupat 
forțele și au contraatacat destul de 
viguros. Macavei — favoritul tribu
nelor, în special pentru „dimensiu
nea" lui fizică — i-a plătit lui Pîrvu 
pentru golul consemnat mai sus fen- 
tîndu-1 în fel și chip, iar în min. 17, 
în urma unei faze bine concepute și 
finalizate oaspeții au egalat prin 
Dvorjak. A fost începutul... sfîrși- 
tului, pentru că bucureștenii, cu spec
trul unui nou insucces în față, au 
forțat mîna... fotbalului, și diferența 
de valoare tehnică, tactică și fizică 
s-a concretizat în cele trei goluri în
scrise de către Dumitrache (min. 
36), Pîrcălab (min. 56) și Dinu (min. 
70). Mai mult de jumătate din parti
dă a fost un fel de joacă de-a pisica 
cu șoarecele, în care Pîrcălab si 
Dumitrache, îndeosebi, au etalat ma
rile posibilități de care dispun...

In capătul celălalt al Bucureștiu- 
lui, pe stadionul „Republicii", Pro
gresul a jucat bine fotbal aproxima
tiv o jumătate de oră, a înscris trei 
goluri în mod spectaculos prin Țară- 
lungă, Oaidă, Matei și apoi... a oprit 
motoarele! Treptat, jocul a devenit 
încîlcit și anost. Doar „baia" lui Ma
tei, din min. 52 (după ce driblase și 
pe portarul băcăoan I) și un penalti 
tras, tot în bară, de Ene Daniel (min. 
60), au mai înviorat atmosfera.

Oaspeții au înscris golul de „i 
noare", în min. 86, prin Dembrovschi.

„Scîn- 
perfor- 

manța din ultima etapă a campiona
tului trecut învingînd din nou pe pe
troliști la ei acasă. Ploieștenii au 
avut ocazii mari de a marca, dar, pe 
rînd, Oprișan, Dridea, Dincuță au ra
tat din situații extrem de favorabile. 
De două ori mingea a întîlnit ba
rele porții apărate de Suciu, în rest 
acesta intervenind cu deosebit suc
ces în alte situații critice.

Unicul gol al meciului a fost în
scris în minutul 57 de către Dumi
triu III.

PLOIEȘTI (corespondentul 
teii"). — Steaua a repetat

F. C. ARGEȘ — POLITEHNICA 
IAȘI 4—0 (l—O)

PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Timp frumos. Spectatori 
12 000. Deși lipsiți de aportul lui Do- 
brin, jucătorii echipei gazdă au con
trolat tot timpul partida și au supus 
unui adevărat „bombardament" poar
ta apărată de Constantinescu. Din 
filmul acestui meci reținem că mai 
mult de 70 de minute s-a jucat la o 
singură poartă, aceea a ieșenilor. Pi- 
teștenii au avut și trei bare și multe 
alte numeroase ocazii de a înscrie. 
Cele 4 goluri au fost marcate în ur
mătoarea ordine : Nuțu — min. 21, 
C. Radu — min. 55 și Kraus — min. 
62 și 74. S-au remarcat : Kraus, 
Nuțu, Radu, Ioniță și Barbu de la 
F.C. Argeș ; Constantinescu și Con- 
tardo de la Politehnica Iași.

resant pentru public și... foarte inco
mod pentru adversar acel presing pe 
tot terenul, care pur și simplu nu a 
dat rapidiștilor aproape nici un mo
ment de răgaz. Bucureștenii au în
cercat să reziste, totuși. In cîteva 
(puține însă) momente ale partidei 
ei au răspuns cu aceeași armă. Dar, 
cîștig de cauză au avut, firește, cei 
care au știut, dar au și putut lupta 
în majoritatea timpului regulamentar. 
Și aceștia au fost clujenii.

Finalul jocului — în evident con
trast cu începutul său, cînd pionierii 
au oferit jucătorilor buchete de flori, 
iar aceștia la rîndul lor le-au oferit 
publicului în tribune — a aprins prea 
mult spiritele pe teren, dar și în 
tribune. Intr-un fel incitările se da- 
toresc rapidiștilor care, văzîndu-se 
în imposibilitate de a scoate cel pu
țin un scor egal, au abuzat de unele 
iregularități, faultînd de cîteva ori 
în mod grosolan. Fundașul C. Dan, 
în special, și-a făcut din acest mod 
de a interveni un titlu de neinvi
diat...

Momentele penibile de la sfîrșitul 
partidei, cînd jocul a fost întrerupt 
pentru a se liniști atmosfera, nu fac 
în orice caz cinste nici acelora dintre 
spectatori care sub acest pretext au 
găsit cu cale să-i apostrofeze, nu 
tocmai pe măsura unor gazde, și pe 
acei nembri ai delegației oaspeților 
ce se aflau pe banca rezervelor. A 
fost de vină arbitrul Petre Badea, 
din Brașov ? Poate, dar numai în 
măsura în care nu a intervenit pentru 
a elimina jucători și dintr-o tabără 
și din alta. Căci, trebuie spus, nici 
jucătorii clujeni nu s-au abținut de 
la a agita în fel și chip atmosfera 
nesportivă.

Se cuvin totuși cîteva aprecieri 
pozitive pentru unii fotbaliști. Bun
gău — autorul unui gol splendid din 
lovitură liberă de la circa 20 de me
tri — Coman, Oprea (el a și înscris 
al doilea gol al partidei — min. 80) de 
la învingători; N. Ionescu — portarul 
liliput al rapidiștilor, care din min. 16 
l-a înlocuit pe Rămureanu — s-a 
evidențiat prin inspirația și curajul 
dovedit în mai multe faze, care 3—4 
dintre ele puteau fi tot atîtea goluri, 
de asemenea Motroc, Angelescu.

I. DUMITRIU

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HANDBAL FEMININ

.0-

FARUL CONSTANȚA — A.S.A 
TG. MUREȘ 1—0 (1—0)

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Meciul de la Constanța, care a atras 
aproape 20 000 de spectatori, a fost 
de slabă factură tehnică și a lăsat 
impresia că este mai mult o între
cere în greșeli a ambelor apărări. 
Farul a reușit să-și adjudece victo
ria prin punctul înscris de Tufan în 
minutul 16. Atacul constănțean (mai 
ales Iancu), a ratat numeroase ocazii 
de gol. La calitatea slabă a meciului 
a contribuit și arbitrul Limcna, care 
a refuzat gazdelor și o lovitură de la 
11 metri la un henț în careu comis 
de Chiru.

Categoria B
SERIA I:

St. Roșu Brașov-Oțelul Galați 0—I; 
C.F.R. Pașcani-Portul Constanța 1—0; 
Ceahlăul P. Neamț-Progresul Brăila 
3—0 ; Electronica București-Metrom 
Brașov 2—1 ; Flacăra Moreni-Metalul 
București 1—1 ; Poiana Cîmpina-Glo- 
ria Bîrlad 0—0 ; Politehnica Galați- 
Politehnica București 4—1 ; Chimia 
Suceava-Dunărea Giurgiu 3—0.

SERIA A II-A t

Olimpia Oradea-Electroputere Cra
iova 2—0 ; C.S.M. Reșița-Chimia Rm. 
Vîlcea 4—0 ; Gaz Metan Mediaș-Me- 
dicina Cluj 0—0 ; C.F.R. Timișoara- 
Metalul Tr. Severin 2—0 ; Industria 
Sîrmei C. Turzii-Minerul Baia Mare 
2—0 ; C.F.R. Cluj-Politehnica Timi
șoara 3—2 ; Metalul Hunedoara-A.S. 
Cugir 3—0 ; C.S.M. Sibiu-C.F.R. 
Arad 6—2.

Universitatea Timișoara, cea mai bună
echipă a turului al II lea

Interviu cu antrenorul iederal FRANCISC SPIER

La Timișoara s-a desfășurat cel de 
al doilea turneu al campionatului na
țional de handbal feminin. La sfîrși
tul întrecerii, antrenorul federal 
Francisc Spier a acordat un interviu 
colaboratorului nostru Ion Stan de 
la ziarul „Drapelul roșu" din loca
litate.

— Ce părere aveți despre calitatea 
jocurilor din acest turneu ?

— Este îmbucurător faptul că toate 
echipele s-au prezentat la meciuri în- 
tr-un evident progres, față de pri
mul tur. Putem remarca în acest 
sens și pe 
— Voința 
huși, care 
destul de 
echipe.

întrebat 
avantajele 
lui feminin după sistemul turneelor, 
antrenorul federal ne-a răspuns.

— Avînd în vedere că majoritatea 
competițiilor internaționale, inclusiv 
campionatele mondiale, se dispută în 
acest sistem, sint de părere că ideea 
a fost bună deoarece obișnuim for
mațiile noastre cu un ciclu compe- 
tițional susținut și astfel handbalis
tele românce vor fi pregătite pentru 
apropiatele C.M. Ca dezavantaj, s-ar 
putea considera faptul că în cazul 
cînd o jucătoare este accidentată,

cele două noi promovate 
Odorhei și Textila Bu- 
s-au dovedit adversare 

dificile pentru celelalte

despre avantajele și dez
organizării campionatu-

REZULTATE TEHNICE

• Petrolul — Steaua 0—1 (0—0). A marcat Dumitriu III (min. 57).
0 U.T.A. — Crișul 2—0 (1—0). Au marcat : Petescu (min. 28) și Do- 

mide (min. 70).
0 Progresul — Dinamo Bacău 3—1 (3—0). Au marcat : Țarăiungă 

(min. 17), Oaidă (min. 26), Matei (min. 38) pentru Progresul, iar Dem- 
brovschi (min. 86) pentru oaspeți.

O Dinamo București — Vagonul 4—1 (2—1). Au înscris : Pîrvu (min. 3), 
Dumitrache (min. 36), Pîrcălab (min. 51), Dinu (min. 70) pentru Dinamo, 
iar Dvorjak (min. 18) pentru oaspeți.

0 Universitatea Cluj — Rapid 2—0 (1—0). Au marcat : Bungău (min. 
13) și Oprea (min. 80).

o Farul — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (1—0). A marcat: Tufan (min. 16). 
o F. C. Argeș — Politehnica Iași 4—0 (1—0). Au marcat : Nuțu (min. 

21), Radu (min. 55), Kraus (minutele 62 și 76).
o Jiul — Universitatea Craiova 1—1 (1—0). Au marcat: O. Popescu 

(min. 21) și Georgevici — autogol.

Chiar și adversarii îl admirâ pe Oaidă, înscriind a! doilea gol...

ETAPA VIITOARE
Universitatea Craiova — Crlșul. 
Steaua — U.T.A.
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș. 
Vagonul — Progresul. 
Dinamo Bacău — Jiul.
F. C. Argeș — Dinamo București. 
Farul — Petrolul.
Politehnica Iași — Universitatea Cluj.

Turneul internațional 
de juniori de Ia Tata 

ROMÂNIA-POLONIA 2-0
Turneul internațional de fotbal al 

speranțelor olimpice desfășurat la 
Tata a programat cîteva întîlniri 
pentru stabilirea clasamentului 
final. Pentru locul 7 echipa Româ
niei a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) echipa Poloniei. Au marcat 
Cwietkov (autogol) și Ionescu. 
Cuba a terminat la egalitate 2—2 
cu U.R.S.S., iar 
dispus cu 1—0 
R.P.D. Coreene.

Cehoslovacia a 
(O—0) de echipa

perioada ei de refacere este destul 
de scurtă, riscînd chiar să nu mai 
poată participa la următoarele în- 
tîlniri pînă la sfîrșitul turului.

— Dacă puteți să ne spuneți care 
a fost cel mai bun joc al turneului ?

— Sincer să fiu, deși am asistat 
la toate partidele, dacă am remarca 
un joc, am fi nedrepți. Intr-un cu- 
vînt, toate partidele au fost de foarte 
bun nivel tehnic.

— Care a fost cea mai bună echipă 
a turneului ?

— De departe s-a remarcat echipa 
Universitatea Timișoara. Deși oare
cum deficitară în apărare, mai ales 
din cauza superficialității, jucătoa
rele erau sigure de victorie în toate 
meciurile, nu au depus eforturi de 
repliere imediată în apărare. De 
exemplu, jocul cu Progresul Bucu
rești (care s-a terminat cu scorul 
de 17—13).

— Avînd în vedere apropierea cam
pionatului mondial feminin de hand
bal, desigur în atenția dv. au fost și 
selecționatele din lotul republican.

— Fără îndoială selecționabilele 
s-au străduit să se impună. Dar... în 
turul II de la Timișoara s-a remarcat 
în mod deosebit Furcoi de la Uni
versitatea București, jucătoare de 
cîmp, și Șimo de la Liceul nr. 4 
din Timișoara, portar — impunîn- 
du-se pentru selecționare în lotul 
reprezentativ.

— Referitor la arbitraje ce ne pu
teți spune ?

— Păcat că trebuie să spun cu pă
rere de rău că de la un joc la altul 
arbitrajele au fost foarte diferențiate. 
Ne-a fost dat să 
slabe ca acelea ale lui 
și Drăgoi (Timișoara), 
s-a aplicat diferențiat 
loviturilor de la 7 m, 
cînd regulamentul fiecare cum a vrut.

în valoare de peste 6 milioane lei, 
fără desfacere asigurată. La cealaltă 
unitate, „Pionierul", fenomenul este 
asemănător. Spre sfîrșitul lunii iulie, 
peste 50 000 perechi încălțăminte, în 
valoare de 4 milioane lei, se aflau 
în magazia întreprinderii, în aștep
tarea eventualului cumpărător.

Consecințele acestei practici sînt 
din cele mai grave : fabrica „Pio
nierul", de pildă, a avut „înghețate" 
în marfa nevîndută acumulări bă
nești — beneficii și impozit pe circu
lația mărfurilor — în sumă de peste 
1,6 milioane lei, fără să socotim și 
valorile materiale imobilizate în a- 
ceste produse. Existența acestor 
stocuri a influențat negativ situația 
financiară a întreprinderii și prin 
faptul că organele bancare au fost 
nevoite să treacă la creditarea fa
bricii numai prin credite garantate 
de forul tutelar, pentru care se plă
tesc dobînzi majorate. La „Fla
căra Roșie", întrucît nu tot 
ceea ce s-a produs a fost livrat be
neficiarilor, s-a ajuns la nerealizarea 
cu 5 milioane lei a planului la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată pe 7 
luni, iar beneficiul pe primul semes
tru a fost cu peste 2 milioane lei 
sub plan. în plus, s-au plătit sute de 
mii lei dobînzi penalizatoare pentru 
împrumuturile restante determinate 
de existența stocurilor supranorma- 
tive de produse finite.

Această inșirare de cifre și efecte 
economice dă numai o imagine 
mară a complexului de fenomene 
gative care au fost generate 
neglijarea de către comitetele
direcție ale celor două întreprinderi a 
necesității desfacerii a întregii 
producții fabricate. Am căutat 
să aflăm și cîteva explicații din 
partea comitetelor de direcție ale ce
lor două unități. „Am avut o serie 
de greutăți în realizarea planului 
de producție din cauza concediilor 
de boală și maternitate — se scuză 
tov. ing. Aurel Vulcu, director și 
președinte al comitetului de direcție 
de la „Flacăra Roșie". Ca atare, am 
întîrziat cu livrarea unor loturi de 
încălțăminte, din care cauză organe
le comerciale au renunțat la co
menzi". „In flecare an, am fabricat 
încălțămintea aceasta, care acum, nu 
știu din ce cauză, se află în stoc, 
motivează tov. Constantin Chiper, 
contabilul-șef de la „Pionierul". în 
acest an am fabricat unele modele 
cu tradiție, cum ar fi încălțămintea 
galoșată pentru femei, chiar fără a 
avea contracte încheiate. Ce era să 
facem 7 Avem o sarcină de plan 
care trebuie realizată, iar muncito
rilor trebuie să le asigurăm de 
lucru".

Sînt încercări de a justifica, în 
mod onorabil, o situație deloc plă
cută care s-a creat la cele două în
treprinderi. Ce arată o analiză mai 
adîncă a cauzelor acestei situații ? 
La „Flacăra Roșie", așa cum re
zultă din însăși informarea co
mitetului de direcție prezenta
tă recent la adunarea gene-

su- 
ne- 

de 
de

vedem arbitraje 
Albu (Brașov) 
De asemenea, 
și acordarea 
arbitrii apli-

CAMPIONUL DE BOX AL MARII 
BRITANII LA CATEGORIA SEMI
GREA, BOBBY DUNLOP, l-a învins 
la puncte în 10 reprize pe italianul 
Jose Menno. Reuniunea a avut loc 
pe stadionul Olimpic din Melbourne 
în prezența a peste 40 000 de spec
tatori.

LA CAMPIONATELE DE ATLE
TISM ALE R. F. A GERMANIEI, 
important test în vederea alcătuirii 
echipei pentru Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico, Beyer a cîști
gat proba de aruncarea ciocanului 
cu o performanță de 69,52 m. Metz 
s-a dovedit cel mai rapid sprinter 
obținînd pe 100 m plat timpul de 
10”3/10. Alte rezultate mai impor
tante : 100 m femei Becker ll”6/10; 
suliță femei Koloska 57,40 m ; 
10 000 m Letzerich 29’17”8/10 ; greu
tate femei Fuchs 16,77 m ; lungime 
Mess 7,73 m ; prăjină Lehnertz 5,00 
m; 110 m garduri John 13”9/10; 
400 m plat Jellinghaus 46”.

LA CHORZOW A ÎNCEPUT ME
CIUL‘INTERNAȚIONAL DE ATLE
TISM DINTRE ECHIPELE MASCU
LINE ALE POLONIEI ȘI ITALIEI. 
Iată cîteva rezultate mai importante 
realizate în prima zi de întreceri : 
suliță Sidlo (Polonia) 81,18 m ; 400 m 
plat Balachowski (Polonia) 45”9/10 ; 
lungime Stalmach (Polonia) 8,11 m 
(record polonez) ; disc Simeon (Italia) 
57,20 m ; prăjină Dionisio (Italia) 
5,00 m ; 4x100 m Polonia 39”5/10.

ÎN FINALA TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE FOTBAL DE LA 
MALAGA se vor întîlni echipele 
Racing Buenos Aires și Anderlecht 
Bruxelles. în semifinale, Anderlecht 
a eliminat cu 3—1 pe Real Madrid 
iar Racing a întrecut cu 1—0 pe 
F.C. Malaga printr-un punct înscris 
în minutul 88 de Salamone.

ILIENăSTASE ȘI ION ȚIRIAC 
ÎN FINALA TURNEULUI 

DE LA VIAREGGIO

In semifinalele turneului internațio
nal de tenis de la Viareggio (Italia), 
campionul României, Ilie Năstase, l-a 
învins cu 6—1, 6—2 pe italianul Cas- 
tigliano. Năstase îl va întîlni în finală 
pe iugoslavul Jovanovici care l-a eli
minat cu 6—2, 6—4 pe italianul Pie- 
trangeli. în finala probei de dublu 
masculin cuplul român Ion Țiriac, 
Ilie Năstase va juca în compania iugo
slavilor Franulovici, Jovanovici. In se
mifinale tenismanii români au eliminat 
cu 5—7, 6—4, 6—3 pe italienii Dome
nico, Matteo. Finala probei de dublu 
mixt va fi disputată între perechile 
Irene Sandberg (Suedia), I. Năstase 
(România) și Susan Mc. Lennon (An
glia), Ion Țiriac (România).

rală a reprezentanților salarlaților, 
principalele cauze care au determi
nat această situație nesatisfăcătoare, 
îngrijorătoare din punct de vedere 
financiar, constau în neajunsurile 
care persistă în producție, îndeosebi 
la secția încălțăminte. Nerealizarea 
producției-marfă planificate inițial, 
lipsa de ritmicitate în producție și 
în livrări, ca și repetatele defecte 
de calitate au provocat serioase difi
cultăți în desfacerea unei părți din 
producția finită. Recent, din cauza 
superficialității controlului interfazic 
n-au fost sesizate o serie de defecte 
la un lot de 11 000 perechi încălță
minte, care au fost respinse Ia con
trolul final, întîrziindu-se livrarea 
lor către beneficiar. Din această 
cauză, beneficiarul a renunțat la co
mandă. Tot pe seama calității ne
corespunzătoare sau a nesiguranței 
livrării producției fabricate se pot 
pune și cele aproape 8 000 perechi de 
încălțăminte care în prezent se află 
în magazia întreprinderii.

Programarea defectuoasă a fabri
cației este un alt factor care a de
terminat mărirea stocurilor de pro
duse fără desfacere asigurată. In tri
mestrul trecut, ca să dăm numai un 
singur exemplu, s-a întîrziat execu
ția a 3 500 perechi de ghete — din 
care cauză beneficiarul a șl renun
țat la comandă — întrucît s-au pro
gramat a fi fabricate unele modele 
de sandale fără termen contractual. 
Rămînerile în urmă în realizarea 
unor sortimente, nerespectarea ter
menelor contractuale au devenit 
practici obișnuite la „Flacăra Roșie". 
Pare paradoxal, dar în această în
treprindere întreaga răspundere pen
tru realizarea unei comenzi revine 
șefului de linie tehnologică. Lipsește 
acea intervenție operativă a dispece
rului fabricii pentru a se urgenta 
o comandă sau a se renunța la alta 
care nu mai este solicitată. Așa s-a 
ajuns în luna iunie ca la un atelier 
să se realizeze simultan trei co
menzi : sandale, pantofi și ghete. 
Consecința ? Sandalele și ghetele nu 
au fost realizate la timp, iar panto
fii s-au fabricat înainte de termenul 
contractual, ceea ce a determinat ră- 
mînerea tuturor produselor în stoc.

Se pune întrebarea : dacă de
ficiențele enumerate mai sus ar fi 
lichidate s-ai crea toate condițiile 
ca întreaga producție fabricată să fie 
vîndută ? In acest sens, iată ce ne-a 
spus chiar directorul fabricii: „Ni
velul de astăzi al aspectului încălță- 
mintei produse de noi nu mai pre
zintă garanția unei acceptări în to
talitate de către cumpărător a pro
ducției realizate". Această afirma
ție trebuie să fie un semnal de alar
mă deopotrivă pentru comitetul de 
direcție al întreprinderii „Flacăra 
Roșie" și pentru Ministerul Indus
triei Ușoare. Nu se mai pot produce 
mărfuri care poartă pecetea incerti
tudinii utilității lor sociale sau a 
inoportunității, care nu țin pasul cu 
evoluția preferințelor și gusturilor 
cumpărătorilor, într-un cuvînt. care 
n-au vînzarea asigurată.

Cît privește întreprinderea „Pio
nierul", lucrurile nu stau deloc mai 
bine. Atît în trimestrul I, cît și în 
trimestrul II al acestui an s-au lan
sat în fabricație loturi de produse 
fără ca să existe încheiate contracte 
pentru desfacerea lor. O bună parte 
din produse au fost realizate con
form „tradiției", cu toate că ele nu 
au fost solicitate de comerț. Reali
zarea la întîmplare a unor cantități 
de produse, lipsa unei pro
gramări realiste a fabricației au 
determinat neonorarea unor comenzi 
ferme și fabricarea altor mărfuri ne
contractate. O serie de loturi de pro
duse au fost lăsate pe fluxul de fa
bricație fără să ajungă în faza de 
finisaj. Au crescut, în acest fel, 
stocurile de materii prime, mate
riale și producție neterminată, pa
ralel cu cele de produse finite fără 
desfacere asigurată și care, împre
ună, au atins la sfîrșitul lunii iulie 
cifra de 7 milioane lei.

★

In condițiile actuale, cînd în între
prinderi se pune un mare accent pe 
gospodărirea cu maximă eficiență a 
tuturor fondurilor materiale și bă
nești, comitetele de direcție trebuie 
să chibzuiască cu maturitate și răs
pundere dacă realizarea unui spor 
de producție peste plan corespunde 
cerințelor societății, dacă nu cumva 
în însăși realizarea volumului plani
ficat nu se impun, pe parcurs, unele 
corective, astfel ca tot ceea ce fa
brică să fie în concordanță cu ceea 
ce solicită economia națională, so
cietatea. Ceea ce presupune — după 
cum s-a subliniat la Conferința Na
țională a partidului — ridicarea gra
dului de adaptabilitate a întreprinde
rilor la cerințele tot mai diverse șt 
în continuă schimbare ale producțisi 
și consumului.
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m7fe7 delegației ds partid

tehoslovacă despre rezultatele

Presa cehoslovacă acordă un spațiu 
larg încheierii vizitei delegației ro
mâne de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
comunicatului comun.

„Praga s-a despărțit cordial de 
conducătorii poporului român. O nouă 
etapă a colaborării și prieteniei dintre 
România și Cehoslovacia" — sub 
acest titlu „Rude Pravo" a publicat 
pe prima pagină, însoțită de o foto
grafie, relatarea de la plecarea din 
Praga a delegației de partid șl de 
stat a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în cadrul relatării, sînt 
publicate șl textele integrale ale cu- 
vîntărilor rostite la aeroport de 
Nicolae Ceaușescu și Ludvik Svoboda, 
„Plecarea scumpilor oaspeți — spune 
ziarul — a fost din nou însoțită de 
interesul și simpatia locuitorilor ca
pitalei".

Șl celeilalte ziare apărute duminică 
inserează în primele lor pagini, la 
locuri de frunte, reportaje însoțite 
de fotografii de la plecarea înaltilor 
oaspeți, precum și extrase din cu- 
vîntările rostite la despărțire de pre
ședinții României șl Cehoslovaciei. 
„La revedere, prieteni", își intitulează 
„Prace" reportajul său, publicat pe 
locul articolului de fond.

„Ne-am simțit bine cu voi, prie
teni români" — proclama titlul re
portajului din „Svobodne Slovo", în 
care se spune, printre altele : „Sîm
bătă ne-am despărțit de oaspeți dragi, 
în cuvîntările lui Nicolae Ceaușescu 
și Ludvik Svoboda la aeroportul „Ru- 
zyne“ am auzit din nou cuvinte care 
subliniau că în timpul convorbirilor 
celor două țări prietene a dominat o 
deplină înțelegere reciprocă șl din a- 
ceste convorbiri relațiile strînse Ies 
și mai întărite prin noul 
alianță".

Atmosfera sărbătorească 
minat sîmbătă la plecarea 
române este subliniată și 
rile și subtitlurile celorlalte cotidiene. 
Relatînd „despărțirea de oaspeții 
români", „Lidova Demokracle" re
leva în subtitlu : „Momente cordiale 
pe aeroportul «Ruzyne» din Praga". 
„Despărțire cordială" — arăta 
titlul său „Zemedelske Noviny".

Relatînd cîteva idei conținute în 
comunicatul comun, „Vecerni Praha" 
de sîmbătă seara caracteriza în titlu 
cu litere mari, roșii, convorbirile ro- 
mâno-cehoslovace : „Convorbirile sub 
semnul solidarității, colaborării, ali
anței, socialismului".

„Rude Pravo", „Mlada Fronta" și 
„Svobodne Slovo" publică integral, 
pe primele pagini, comunicatul co
mun româno-cehoslovac. Celelalte 
ziare, tot pe primele pagini, publi
cau ample extrase din acest comu
nicat. „Lidova Demokracle" Inserea
ză extrasele sub titlul „Noi posibili
tăți In relațiile cehoslovaco-române".

în „Rude Pravo", Borek Homola 
face bilanțul rezultatelor convorbiri
lor româno-cehoslovace sub titlul 
„Mărturie a solidarității și bună
voinței". „Conducerile României și 
Cehoslovaciei — arată ziarul — au 
căzut de acord pe deplin, de fapt, 
asupra cltorva cerințe întrutotul fun
damentale:

1. Baza colaborării dintre țările 
socialiste trebuie să pornească de la 
deplina egalitate In drepturi, respec
tarea independenței șl suveranității 
naționale, de la ajutorul reciproc și 
de la neamestecul în treburile 
terne.

2. între partidele comuniste 
bule să existe colaborare, nu 
oportun de a se amesteca în trebu
rile altor partide șl problemele în 
care există opinii diferite trebuie re
zolvate pe baza discuțiilor tovără
șești.

8. împărțirea statelor socialiste în

tratat de

ce a do- 
delegațiel 
în titlu-

în

in-

tre- 
esto

Reglementarea
incidentelor
de frontieră

dintre Uganda

KAMPALA 18 (Agerpres). —- 
După două zile de convorbiri în
tre delegațiile Sudanului și Ugan- 
dei privind problemele legate de 
incidentele de frontieră dintre cele 
două țări s-a anunțat realizarea 
unei înțelegeri. Comunicatul comun 
dat publicității afirmă că Sudanul 
a prezentat scuze Ugandei pentru 
incidentele petrecute în luna mai 
anul acesta și a acceptat să repare 
distrugerile provocate.
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După reîntoarcerea

In Bolivia

Fostul ministru de 
interne dezvăluie

grupări este în contradicție cu nece
sitatea de a se uni forțele statelor 
socialiste, atît în vederea apărării îm
potriva unui eventual pericol din 
afară, cît și în tendința dezvoltării 
interne, în primul rînd economice".

„Aceste cerințe, continuă „Rude 
Pravo", nu sînt desigur cu nimic sur
prinzătoare în documente care cu
prind principiile relațiilor dintre ță
rile socialiste. O trăsătură pozitivă 
a întîlnirii dintre delegațiile ceho
slovacă ți română — ca și a întîl- 
nirilor anterioara de pe teritoriul 
cehoslovac — este însă Identitatea 
partenerilor în aceea că aceste ce
rințe trebuie nu numai proclamate, 
dar și respectate.

Țările socialiste nu sînt desigur 
astăzi o grupare izolată — sublinia
ză ziarul. Ele au relații cu restul 
lumii, relații de diferite niveluri, de 
Intensitate diferită. România are, de 
pildă, spre deosebire de noi, relații 
diplomatice cu R.F.G. A fost pentru 
noi îmbucurător faptul că, cu toate 
acestea, în probleme atît de delicate 
pentru noi, cum este tratatul de la 
Mtlnchen, delegația română a expri
mat în mod oficial sprijin poziției 
noastre față de Germania occidentală 
de la care cerem — în străduința de 
a normaliza relațiile — recunoașterea 
nevalabilltății tratatului de la Mtln
chen de la semnarea lui.

Vizita română — după cum este 
evident — a fost punctul culminant 
al unei perioade de înțelegere reci
procă într-unul din Intervalele de 
transformări radicale In evoluția 
noastră socialistă și din partea noas
tră nu putem decît să ne exprimăm 
mulțumirea pentru poziția României 
care poate fi — așa cum arăta în 
cuvîntarea de vineri președintele 
Ludvik Svoboda — „apreciată ca o 
mărturie a solidarității și bunăvo
inței de a înțelege conținutul profund 
socialist al evoluției actuale de la 
noi", conchide articolul publicat în 
„Rude Pravo".
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a ostilităților
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LAGOS 18 (Agerpres). — Șeful gu
vernului federal nigerian, generalul 
Yakubu Gowon, anunță agenția U.P.I., 
citînd surse oficiale de la Lagos, a 
respins cererea privind încetarea tem
porară a ostilităților între trupele fe
derale și cele biafreze. Această cerere 
i-a fost adresată lui Gowon săptămîna 
trecută de către împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I, sub a cărui președin-

ție se desfășoară tratativele de la 
Ăddis Abeba, dintre delegația nige- 
riană și cea biafreză.

Agenția citată precizează că Gowon 
ar fi arătat în răspunsul său adresat 
împăratului Etiopiei că întrucît Biafra 
nu intenționează să renunțe la sece
siune, o încetare a ostilităților ar oferi 
avantaje militare autorităților biafreze.

operațiuni de spionaj 
ale C. I. A.

LA PAZ 18 (Agerpres). — Fostul 
ministru de interne al Boliviei, An
tonio Arguedas, s-a înapoiat la La 
Paz. Imediat după sosire esl a organi
zat o conferință de presă, în cursul 
căreia a dezvăluit activități desfă
șurate In Bolivia de C.I.A. Poliția a 
intervenit și l-a întrerupt.

Potrivit agenției France Presse, 
Arguedas a precizat că a primit din 
partea C.I.A. misiunea de a efectua 
în Bolivia „o serie de operațiuni cu 
caracter de spionaj", pe care le-a în
deplinit pe cînd era subsecretar de 
stat la Ministerul de Interne.

Recurgînd la șantaj, a continuat 
Arguedas, C.I.A. i-a impus intro
ducerea în serviciile de informații 
boliviene de agenți din rfndurile e- 
migranților din Cuba.

în Chile, unde a fugit după publi
carea jurnalului lui Che Guevara, 
Arguedas a fost, după spusele sale, 
interogat în prezența unul agent al 
C.I.A., de directorul adjunct al ser
viciilor de informații chiliene, Zu
niga, care i-a oferit un cec în alb 
semnat de C.I.A. pentru a putea ple
ca oriunde ar dori, cerîndu-i în 
schimb să calomnieze diferite perso
nalități din viața politică a Boliviei.

„Am pus într-un plic — a declarat 
Arguedas — fotocopiile jurnalului 
lui Guevara și le-am făcut să par
vină la Havana împreună cu cuvin
tele : „Sînt un amic al revoluției 
cubane. Vă trimit jurnalul coman
dantului Guevara. Nu am nevoie de 
nici o recompensă". Arguedas a a- 
dăugat că în timp ce se afla la Lon
dra, C.I.A. i-a cerut în schimbul au
torizației de a se reîntoarce în La 
Paz să indice numele persoanei care 
deține banda de magnetofon cu des
crierea ultimelor clipe din viața lui 
Guevara.

ALE FORȚELOR PATRIOTICE

de presă transmit

Vietnamul de sud. O femeie își ferește copilul de moarte într-un adăpost 
improvizat în delta fluviului Mekong

VIETNAMUL DE SUD

tratativelor din-
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bru al Directoratului, în virtutea func
ției sale.
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SAIGON 18 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de 
sud au declanșat în ultimele 24 de 
ore noi atacuri asupra pozițiilor 
trupelor americano-saigoneze în 
regiunea capitalei sud-vietnameze, 
în apropiere de Hue, șl în zona pla- 
tourilor înalte. Detașamente ale 
Frontului Național de Eliberare 
au supus unui intens bombarda
ment cu mortiere centrul de in
strucție militară al trupelor sai- 
goneze de la Ben Keo, situat la

90 kilometri de capitala țării. în 
provinciile Tay Ninh și Bin Long, 
atacurile lansate de forțele patrio
tice au fost concentrate asupra 
cartierului general districtual al 
trupelor inamice. Concomitent, pa- 
trioții au bombardat pozițiile de
ținute de trupele inamice în secto
rul Phu Loc, la 36 kilometri de 
fosta capitală imperială Hue.

Lupte înverșunate au avut loc de 
asemenea lîngă orașul An Hoa.

Creșterea investițiilor
în Ungaria

După cum a anunțat 
agenția M.T.I., recent 
au fost date publicității 
cifrele globale privind 
investițiile in economia 
națională ungară în 
anul 1967. Totalul in
vestițiilor a fost de 56,6 
miliarde de forinți, cu 
8,9 miliarde mai mult 
decît în 1966. Sporul 
investițiilor în 1967 a 
fost de 4 ori mai mare 
decît media celor șase 
ani precedenți.

Accelerarea ritmului 
investițiilor s-a făcut 
simțită în special în ce 
privește o serie de mari 
proiecte fi obiective. Se 
citează în acest sens în
deplinirea programului

ds prospecțiuni petro
liere fi de gaz natural 
de la Szeged, lucrările 
la centrala termică de 
la Gyongyos, laminorul 
de la Szekesfehervăr fi 
la Uzina de polietilenă 
de la combinatul chi
mic de pe Tisa. 55 la 
sută din totalul investi
țiilor au fost destinate 
industriei, in cadrul că
reia aproximativ două 
treimi au fost folosite 
pentru dezvoltarea ra
murilor principale. Su
mele investite în indus
tria chimică, energeti
că, metalurgică fi în 
construcții au repre
zentat aproape fumă-

tate din ansamblul in
vestițiilor industriale. 
Investițiile în comunica
ții au crescut cu 19 la 
sută, iar achiziționarea 
de mașini din import 
a sporit cu 44 la sută 
față de anul 1966. 3,6 
miliarde de forinți au 
fost folosiți pentru 
construcția de locuințe 
de către stat, ceea ce 
a permis re< ’Izarea a 
peste 22 0(A~. aparta
mente.

Planul pe 1968 al e- 
conomiei naționale un
gare va asigura un 
spor al investițiilor in
dustriale de 11 la sută 
față de anul trecut.

La Brazzaville a avut Ioc 
prezentarea oficială a mem
brilor Consiliului Național al Revolu
ției și ai organului său executiv — Di
rectoratul. Din Consiliul Național al 
Revoluției fac parte 41 de persoane. 
Căpitanul Marien Ngousbi a fost ales 
președinte al Directoratului. Preșe
dintele Massamba Debat este mem-

deschis la 12 august, s-a încheiat sîm
bătă. în moțiunea adoptată se arată 
că studenții sînt mulțumiți de rezul
tatele reformei învățămîntului și de 
transformarea universității într-o insti
tuție pusă în serviciul științei și socie
tății.

NOTE

DILEMĂ
Pîinea viitorului va 

fi roșie, albastră, ver
de sau ce altă culoare 
va avea ? Întrebarea 
poate fi apreciată mai 
mult sau mai puțin 
fantezistă. Totuși, ea 
nu se ridică în afara 
unor preocupări ac
tuale. Consumul de 
pîine scade în unele 
țări din zi în zi. Fran
cezul, de vildă, con
sumă azi de două ori 
mai puțină pîine de
cît in perioada dintre 
cele două războaie 
mondiale. Nici în ță
rile anglo-saxone, în 
Olanda sau în Pe
ninsula Scandinavă 
pîinea nu are o „soar
tă" mai bună; în ciuda 
străduinței brutarilor 
de a-i îmbunătăți for
ma de prezentare, 
gustul fi durata de 
conservare. Cotidianul 
elvețian «Blick» a-

nunță însă că specia
liștii olandezi au pus 
la punct un procedeu 
de colorare a pîinii 
care ar putea stimula 
interesul consumato
rilor pentru acest ali
ment.

Există, totuși, te
meri în legătură cu 
reușita acestui artifi
ciu de prezentare. 
Unii au în vedere de
prinderile consumato
rilor francezi, atașați 
formelor tradiționale 
de prezentare, chiar 
dacă aceste forme 
maschează perturbații 
recente în metodele 
de coacere a pîinii. 
AlțH se gîndesc la 
concurența unor noi 
produse alimentare, 
mai bogate în pro
teine sau în vitamine.

Vorbind despre a- 
ceste preocupări, care 
Intr-adevăr sînt pe

măsura actualei revo
luții tehnico-științifi- 
ce și a nivelului de 
viață din unele re
giuni ale lumii, pu
tem oare să uităm că 
foamea continuă să 
năpăstuiască peste 
două treimi din o- 
menire P Din cei 
2 200 000 000 de oa
meni care populează 
țările rămase în ur
mă din punct de ve
dere economic, unul 
din cinci sînt subnu- 
triți. Un fapt și mai 
dezolant este acela că 
zilnic mor 10 000 din
tre semenii noștri care 
trăiesc în îngrijorătoa
rea vecinătate a foa
metei. Mai poate ci
neva să disceamă în 
această situație ce 
este firesc și ce este 
absurd: pîinea colo
rată sau mizeria 
sumbră ?

In urma
tre autoritățile algeriene și 
reprezentanții Asociației inter
naționale a piloților de linie, 
s-a anunțat că asociația va re
nunța la aplicarea proiectului 
de boicotare a aeroporturilor 
Algeriei.

După cum s-a mai anunțat, 
boicotul a fost inițiat de com
paniile aeriene in urma reți
nerii de către autoritățile al
geriene a avionului și a echi
pajului israelian. Se așteaptă 
eliberarea echipajului fi resti
tuirea avionului, dar nu a fost 
stabilită deocamdată data apli
cării acestor măsuri.

Președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, s_a întors sîmbătă la Cairo, 
venind din Uniunea Sovietică, unde 
a urmat un tratament de trei săp- 
tămîni.

In urma unei explozii,la 
o fabrică de jucării madrilenă s-au 
înregistrat 20 de morți și 32 de răniți, 
în momentul accidentului o echipă 
de muncitori lucra pentru livrarea u- 
nei comenzi de pistoale miniaturale 
pentru brelocuri și se presupune că 
un stoc de petarde a explodat, ceea 
ce a antrenat alte explozii succesive. R.D. Germana. Vedere de ansamblu a noului centru din Berlin

TEROAREA
Un grup de inte

lectuali și artiști 
mexicani au atras 
atenția zilele a- 
cestea asupra soar- 
tei compatriotului 
lor, pictorul Carlos 
Jurado, care 
arestat 
luni în Guatemala. 
Jurado, relatează a- 
genția U.P.I., riscă 
să fie condamnat la 
moarte pe motivul 
că a luat In auto
mobilul său mal 
mulți indivizi ce 
practicau autosto
pul și pe care poli
ția guatemaleză 
i-a considerat parti
zani. „Nu există 
nici o probă con-

este 
de patru

tra lui Jurado, au 
declarat compa- 
trioții Iul, nimic în 
afara presupuneri
lor de a li complice 
al partizanilor. Da
că autoritățile gua
temaleze îl vor exe
cuta, aceasta ar fi 
pur și simplu un 
asasinat*.

Pictorul 
nu ar li 
prima și
ma victimă a 
rorll, violenței și re
presiunii care dom
nesc de 23 de ani 
în Guatemala. Cu 
o cruzime provenită 
parcă din temnițele 
inchiziției, reacțiu- 
nea guatemaleză a

asasinat nu numai 
fruntași politici pro
gresiști ca Victor 
Manuel Gutierrez, 
Castillo Flores, zia
riști, poeți ca Otto 
Castillo, ci și lideri 
ai partidelor bur
gheze. Dar, ceea ce 
nu poate să înă
bușe -Mina albă», 
cum se numește or
ganizația reacțiunii, 
este mișcarea pa- 
trioților guatemalezi 
care își intensifică 
lupta pentru restau
rarea libertății și 
democrației în mica 
republică din Ame
rica Centrală.

Garda națională din sta
tul Florida a fost pusă in 
stare de alarmă Pentru * tatOT- 
veni imediat în caz că ar izbucni noi 
incidente în orașul Saint Petersburg. 
Sîmbătă în zori, unități polițienești au 
împrăștiat cu ajutorul gazelor lacri
mogene mai multe grupuri de mani- 
festanți negri. Opt magazine au fost 
incendiate. De atunci tensiunea este 
în creștere.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Gabonulul,cea de-* 
8-a aniversare a independenței țării, 
președintele, Albert Bongo, a făcut o 
declarație radiodifuzată în care a sub
liniat recentele succese și perspecti
vele dezvoltării social-economice a 
țării, precum și a învățămîntului ge
neral și tehnic.

La 18 august în Uniunea 
Sovietică s-a 
ziua Flotei aeriene 
U.R.S.S. Ministrul apărării
U.R.S.S., Andrei Greciko, a dat un or
din în legătură cu acest eveniment, 
în ordin se subliniază că forțele aerie
ne militare sovietice, ca și întreaga 
armată și flotă, sînt întotdeauna gata 
pentru apărarea patriei socialiste.

sărbătorit 
a 
al

De zece zile continuă 
greva a 3 000 de muncitori 
municipali din Dub]in care cer 
mărirea salariilor. în pofida unora din 
concesiile ce le-au fost făcute, gre
viștii au refuzat reluarea lucrului pînă 
ce nu vor fi eliberați trei din tovarășii 
lor de muncă arestați de poliție. Sîm
bătă greviștii au demonstrat pe străzile 
capitalei irlandeze.

HI 16-lea Congres al Uni
unii generale a studenților 
tunisienî, c^ru^ lucrări s-au

Presa centrală chineză a 
publicat în ultima vreme 
numeroase știri din între
prinderi industriale des
pre realizarea unor utilaje 
de înaltă tehnicitate 
și asimilarea de pro
duse noi, despre depă
șiri ale sarcinilor de plan 
și, In mod deosebit, des
pre succesele dobîndite 
de oamenii muncii în bă
tălia pentru ridicarea ca
lității produselor.

Multe uzine din Șănhai 
au început să producă 
oteluri slab aliate în 
locul oțelurilor pe bază de 
carbon. Uzina metalo-si- 
derurgică nr. 1 din acest 
oraș produce astăzi 49 de 
sortimente de oțeluri slab 
aliate. Cercetări științifice 
recente au dovedit că pre
zența carbonului în struc
tura oțelului provoacă ca- 
sabilitatea acestuia la 
temperaturi scăzute. Dim
potrivă, un mic adaus de 
metale rare conferă oțe
lului caracteristici superi
oare. Oțelurile realizate în 
acest fel și-au găsit, o lar
gă utilizare în R. P. Chi
neză la construcțiile na
vale, la fabricarea apara
telor rezistente la presi
uni înalte, a locomotive
lor, a traverselor pentru 
poduri. In industria chi
mică, de pildă, greutatea 
instalațiilor pentru produ
cerea amoniacului a scă
zut cu o treime față de 
cele confecționate din oțe
lurile obișnuite.

Tot din Șanhai ne-a 
parvenit știrea că la Uzi
na de utilaj greu, unde a 
fost construit cel mai 
mare cuptor din China de 
tratamente termice cu 
schimbarea frecvenței, 
s-au aplicat procedee teh
nologice noi șl inovații 
tehnice. Acest 
înalt cît o clădire cu două 
etaje, poate trata lingouri 
care cîntăresc peste o 
sută de tone. Numeroase 
alte întreprinderi indus
triale din Șanhai au mar
cat o substanțială creș
tere a producției de lin-

cuptor,

gourl și laminate de cali
tate superioară, care au 
fost livrate uzinelor 
talurgice din toate 
țurile țării. Uzina de 
a realizat peste 200 
timente noi.

La uzinele chimice 
ching din Șanhai a 
proiectată și construită 
prima instalație pentru 
obținerea metanolului. In
stalația se află în prezent 
în probe tehnologice. Po
trivit planului, ea urmea
ză să fie dată în expioa-

me- 
col- 
tevl 
sor-

Wu- 
fost

kilowați cu un voltaj con
stant, care are o structu
ră compactă și este mult 
mai ușor decît vechile ti
puri. Tot la această fabri
că a fost realizat primul 
motor de mică capacitate, 
cu o mare eficiență și o 
greutate mult redusă.

La uzina de autocami
oane din Hancijou a fost 
construit un nou model 
de autocamion de 3,5 
tone. După o probă de 
40 000 de kilometri, auto
camionul a demonstrat

c

Noutâti

CORESPONDENȚA DIN PEKIN 
DE LA I. GALAȚEANU

și-a depășit planul de ex
tracție și foraj. Rafinării
le au obținut cantități în
semnate de lubrifianți și 
carburanți peste plan. A 
crescut numărul sorti
mentelor de benzine de 
înaltă calitate, cu cifre 
octanice ridicate.

Vești asemănătoare au 
sosit și din bazinele car
bonifere ale țării. Des
chiderea de noi mine, ex
tinderea vechilor exploa
tări, ca și mecanizarea 
tot mai largă a lucrări
lor în subteran contri
buie la creșterea conti
nuă a producției de căr
bune și la îmbunătățirea 
calității lui. De la începu
tul acestui an, numeroa
se mine din zona Peki
nului, din provinciile 
Leaonln, Heilunțian, Ho
pei, Șansi, Șandun, An- 
huei, Kiangsi și regiu
nea autonomă Mongolia 
interioară și-au mărit ex
tracția de cărbune. Creș
teri considerabile au fost 
obținute în provincia Ho
pei și regiunea autonomă 
Mongolia interioară. Mun
citorii de la 
înnobilare a 
din Lingshan 
nord-est) au
mașină centrifugală vi
bratoare care a îmbună
tățit tehnica uscării căr
bunelui umed.

Despre construirea de 
noi mașini șl folosirea de 
procedee tehnologice per
fecționate vorbesc și 
rile semnalate din 
centre industriale 
țării. Muncitorii unei
ții a combinatului metalo- 
siderurgic din același 
oraș au realizat noi strun
guri de filetat și așchlat 
în vederea extinderii ca
pacității combinatului.

...Am spicuit doar cîte- 
va din succesele repurta
te de oamenii muncii chi
nezi în construirea socia
lismului.

fabrica de 
cărbunelui 
(China de 

construit o

tare în trimestrul al trei
lea al acestui an.

Anșanul, principalul 
centru al oțelului din R.P. 
Chineză, înregistrează, de 
asemenea, bune rezultate 
în producție. în ultimele 
luni a crescut producția 
de fontă, lingouri de oțel, 
laminate, țevi, s-a îmbu
nătățit calitatea produse
lor.

Știrile din provincia 
Kiangsi informează că 
fabrica de motoare elec
trice a construit primul 
generator automat de 40

performanțele sale ridica
te. El este ușor manevra
bil, iar consumul de com
bustibil — redus. Cabina 
spațioasă este confecțio
nată din material plastic, 
rezistent la coroziune. în 
prezent se află în probă 
de încercare și alte două 
prototipuri realizate de 
această uzină.

Industria petrolului — 
ramură relativ tînără a 
economiei R. P. Chineze 
— a obținut importante 
succese. Karamai — unul 
din cele mai mari bazine 
petroliere din țară —

ștl- 
alte 
ale 

see
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